
1O Elo



2 O Elo



3O Elo

PALAVRA DO PRESIDENTE

E X P E D I E N T E
ASSEGO - Associação dos Subtenentes e Sargentos PM & BM do Estado de Goiás 

Setor Sul - Goiânia - GO, 74093-210
Telefone: (62) 3281-3177 

www.assego.com.br 

DIRETORIA
PRESIDENTE 

 ST PM LUIS CLÁUDIO COELHO DE JESUS 
VICE-PRESIDENTE 

SGT BM RUI FELICIDADE RODRIGUES DA SILVA 
1° SECRETÁRIO

 MAJ PM SILVIO BATISTA GONÇALVES
2º SECRETÁRIO 

ST PM GILMAR PACÍFICO DE MELO
1º TESOUREIRO

TEN PM MAXUÊLO BRAZ DE PAULA 
  2º TESOUREIRO

SGT PM NELSON ELIAS DE OLIVEIRA
DIRETORA JURÍDICA

 SGT BM LEIDYANA PEREIRA DA SILVA 
DIRETOR DO HOTEL DE TRÂNSITO

TEN PM RR AS RIBEIRO VICTOY 
DIRETOR DE PATRIMÔNIO

TEN PM EDIMAR MARQUES DE SOUSA
DIRETOR DE INATIVOS
ST PM RR SULINO DIAS
DIRETOR DE ESPORTE

CB PM REGINALDO CLEITON LOPES 
DIRETOR DE COMPRAS E OBRAS

SGT PMPAULO SÉRGIO DE SOUZA 
DIRETOR DE OBRAS

TEN PM RR RAIMUNDO NOTATO LEITE
DIRETORA DE LAZER

SGT PM ISABEL FERNANDES DE OLIVEIRA REZENDE
DIRETOR DA CAPITAL

SGT PM ROGÉRIO GOMES DE SOUSA
DIRETOR DA CAPITAL

ST PM CÉSAR DE SOUSA ALMEIDA 
DIRETOR DA CAPITAL

SGT PM MARCELINO ANTÔNIO FOGAÇA FERREIRA
DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA

TEN PM SÉRGIO LUIZ CERQUEIRA CARNEIRO 

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SGT BM WESLEY DAVI DE SOUZA GIL 

DIRETOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL
CB BM TÉRCIO PEREIRA E SILVA

DIRETORES DO CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
PRESIDENTE

 ST PM ALEXANDRE FERNANDES MOURÃO 
VICE-PRESIDENTE

SGT PM CARLOS SERGIO DE ARAÚJO 
RELATOR

TEN BM NILTOMAR ALVES DE SOUZA 
1º VOGAL

ST PM LUIZ AMARO DA SILVA 
2º VOGAL

ST PM MAURO CÉSAR MIGUEL DE PÁDUA 
1º SUPLENTE

ST BM DANIEL DAS NEVES OLIVEIRA 
3º SUPLENTE

SGT PM CLEYVERTON ALVES DA SILVA 
4ª SUPLENTE

TEN PM LUIZ MÁRIO RODRIGUES ROSÁRIO 
5º SUPLENTE

ST PM WILSON LUIZ CHAVES 
DIRETORES REGIONIAIS

DIRETOR RIO VERDE
ST PM FÁBIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

DIRETOR PORANGATU
SGT PM CLAUDE BEZERRA DE MEDEIROS

DIRETOR JUSSARA
SGT PM EDUARDO SANTOS PEDROSA

DIRETOR JARAGUÁ
TEN PM JOSÉ MARIA PEDROSO 

DIRETOR POSSE
TEN PM JOSÉ AILTON SOUZA RAMOS

DIRETORA ENTORNO DO DF
SGT PM DENISE BRASIL MENEZES

DIRETOR CATALÃO
ST PM WILTON FERREIRA

DIRETOR JATAÍ
ST PM SINALDO CORDEIRO DE JESUS

DIRETOR ANÁPOLIS
SGT PM MARCELO CLEMENTINO BAIA

DIRETOR ITUMBIARA
SGT PM ROLISSANDRO MÁRCIO DOS SANTOS

DIRETOR FORMOSA
TEN PM JORNANES BENEDITO DA VEIGA

DIRETOR GOIÁS
LUIZ MÁRIO RODRIGUES ROSÁRIO

JORNALISTA RESPONSÁVEL E REVISOR:
ISABELLA B. NEGRINI

Registro Profissional: 3556/GO  (62) 9 9380-2697
      

JORNALISTA RESPONSÁVEL
UBALDO BARBOSA 

JP: 302135-GO – (62) 98115-6976 
DIAGRAMAÇÃO:Gaspar Pereira 

RELAÇÕES PÚBLICAS 
Valdir Bernardes, José A. Pires, Elton Gomes, 

Darcio Pires, Hernane Carvalho, André P. V. e Silva
Luiz F. Pontes, Deivid Luiz, Paulo Leandro, Thiago R. Santos, 

Alexandre C. de Lima, Juliano C. deOliveira, Marco A. C. Rosa,
Marcos Paulo Almeida, Cosme e Damião S. dos Santos

TIRAGEM: 10 mil exemplares
EMPRESA RESPONSÁVEL

Divulgue Comunicação
CNPJ: 13.783.749/0001-02

Rua C-12 Qd. 57 Lt. 03 - Novo Horizonte - Goiânia/GO
Fone: (62) 3289-2799

 E-mail: comunicacaorevistaoelo@gmail.com 
divulguecomunicacao@gmail.com 

Todas as matérias podem ser reproduzidas, 
desde que citadas as fontes.

Subtenente PM Luis CLÁUDIO 
Coelho de Jesus
Presidente

Senhoras e Senhores associados da ASSEGO, assumimos a gestão 
2014-2017, comprometidos em representá-los e permanecer na luta pela 
manutenção e conquistas de direitos, garantias e preservação das prerro-
gativas. Graças a nossa união e perspicácia, ao longo de mais de três anos, 
várias foram as conquistas, dentre elas destacamos: melhoria salarial de 
30,83%, implantação do parcelamento da data-base no ano de 2014 com 
mais 9,28%, fomos coadjuvantes na conquista ao longo de 2014-2017 de 
mais de 8 mil promoções de praças e oficiais, atuamos com relevância na 
realização do CHOA/2016 que resultou em 208 promoções a 2º Tenentes, 
diversas foram promoções resultantes do césio 137, participamos de 
diversas ações a nível nacional e estadual na manutenção dos direitos 
do militares estaduais e pensionistas. Enfim, não medimos esforços para 
estarmos diuturnamente vigilantes para encampar de forma articulada 
e planejada, ações políticas representativas em defesa da categoria que 
nos propomos a defender, que é VOCÊ AMIGO (A) ASSOCIADO (A). 

Ainda, graças ao entrelaçamento e união de esforços com todos os nos-
sos diretores, que voluntariamente se dedicam para lhe prestar serviços 
de relevância, trabalhamos com afinco para lhe proporcionar bem-estar 
e assistência de qualidade. Com isso, aliado a sua confiança depositada 
em nossa gestão, temos a grata satisfação de lhe apresentar a seguir, uma 
ASSEGO PARA TODOS, onde hoje temos nos nossos quadros de associa-
dos, de SOLDADO A CORONEL, o que nos permite enaltecer que ao longo 
desses parcos três anos de gestão tivemos um acréscimo de 51,68%.

Antevemos relevância mencionar que a valiosa e quase centenária 
sede da Associação dos Subtenentes e Sargentos PM & BM do Estado de 
Goiás, que carinhosamente a chamamos de ASSEGO, foi edificado vários 
empreendimentos, tais como: reforma e ampliação do salão de eventos, 
hotel, saunas, salão de jogos, novo restaurante, piscinas modernas, clínica 
de fisioterapia, centro de psicologia e assistência social, departamento 
jurídico, clube de lazer e outros. Neste informativo, tenho a honra de 
trazer para vocês sócios e dependentes, um pouco do trabalho que tem 
sido realizado com carinho, empenho e cuidado.

Subtenente Luis Cláudio Coelho de Jesus
Presidente da ASSEGO

     

62 98285-6542
62 99652-8637
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BENEFÍCIO

Obra entregue: Espaço Assego – 
Festas e Eventos é inaugurado

Associados e dependentes contam com mais um benefício

Atendendo a grande demanda 
dos associados e dependentes, a 
Associação dos Subtenentes e Sar-
gentos PM & BM de Goiás (ASSEGO), 
encerrou o ano de 2016 com a entre-
ga de mais uma grande obra.

O Espaço Assego- Festas e Eventos 
foi inaugurado no dia 25 de novem-
bro do ano passado. “Passamos por 
muitos desafios e obstáculos, mas 
entregar esta obra que tanto irá servir 
aos nossos irmãos e irmãs enche o 
meu coração de alegria e orgulho da 
equipe que possuo e que trabalha-
ram dia e noite para que este salão 
fosse finalizado com êxito”, ressaltou 
o presidente da ASSEGO, Subtenente 
Cláudio.

O diretor de obras da ASSEGO, 
Sargento Sérgio também compartilha 
desta mesma emoção, “foram dias 
de muita luta e dedicação, agradeço 
a equipe que se dedicou para que 
o prazo fosse cumprindo, incluindo 
o Tenente Nonato e o Cabo Cleiton, 
tudo valeu a pena ao ver esta obra 

pronta e que irá servirá por muitos e 
muitos anos a todos os nossos asso-
ciados e suas famílias”.

ESTRUTURA
O salão tem capacidade para até 

600 pessoas e conta com uma arqui-
tetura moderna com espaço amplo. 
A estrutura conta com uma sala vip 
para diversas finalidades, banheiros 
espaçosos, aconchegantes e com 

decoração temática, cozinha ampla 
com fogão industrial e freezer, além 
de possuir um sistema de refrigeração 
de alta qualidade.

O Espaço Assego – Festas e Even-
tos já está disponível para locação 
e visitação. Os interessados podem 
procurar pessoalmente o Sargento 
Wesley ou Isabella ou mais detalhes 
pelo telefone: (62) 3281-3177 / 9 
9380-2697.
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ATIVIDADES

III Semana do Músico Militar de Goiás 
fecha atividades no ano de 2016

Troca de experiências e aprendizado marcaram a Semana

Entre os dias 21 a 25 de novembro 
de 2016 aconteceu a III Semana do 
Músico Militar de Goiás, que contou 
com o apoio dos Comandantes Ge-
rais da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Goiás, 
Guarda Civil Metropolitana de Goiâ-
nia, Associação dos Oficiais (ASSOF), 
Associação dos Subtenentes e Sar-
gentos PM & BM de Goiás (ASSEGO), 
Associação de Cabos e Soldados PM 
& BM de Goiás (ACS), Associação dos 
Militares Inativos de Goiás (AMIGO), 
Fundação Tiradentes, Fundação 
Dom Pedro II e Universidade Federal 
de Goiás (UFG).

Este evento foi um momento de 
integração e compartilhamento de 
experiências. A programação incluiu 
workshops, palestras, além do grande 
Concerto no Teatro Madre Esperança 
Garrido. Apresentaram-se as Bandas 
da Polícia Militar de Goiás, Corpo de 
Bombeiros Militar de Goiás, Guarda 
Civil Metropolitana e Aeronáutica, 
que alegraram o público executando 
um repertório composto por músicas 
populares e clássicas.

Para celebrar o fechamento das 
atividades, aconteceu, no dia 25 de 
novembro, o encerramento desta Se-
mana com uma grande festa no novo 
Espaço Assego – Festas e Eventos. “Me 
sinto honrado em ter encerrado a III 
Semana do Músico Militar de Goiás 

com sucesso e ciente de que as ati-
vidades desenvolvidas contribuíram 
para o crescimento pessoal e pro-

fissional de cada um aqui presente”, 
finalizou o presidente da ASSEGO, 
Subtenente Cláudio.

Crédito das fotos: Isabella Negrini e GCM Wesley
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CRAP/ASSEGO

CRAP/ASSEGO e Fundação Tiradentes 
implantam o Programa de Prevenção em Saúde 

e Qualidade de Vida do Policial Militar

O Centro de Referência em Apoio 
Psicossocial (CRAP/ ASSEGO) em 
parceria com a Fundação Tiraden-
tes implantaram no ano de 2016 o 
Programa de Prevenção em Saúde e 
Qualidade de Vida do Policial Militar 
(PPSQV).

Este programa visa promover a 
saúde preventiva, educação finan-
ceira e assistência social e psicológica 
aos Policiais Militares do Estado de 
Goiás. Em parceria com a Academia 
da Polícia Militar, esta iniciativa está 
sendo aplicada aos Militares que são 
alunos dos cursos de formação, aper-
feiçoamento e estágios que estão sob 
Comando da APM.

Além destas atividades, os servi-
ços do CRAP/ASSEGO também estão 
disponíveis para os associados da 
ASSEGO e seus dependentes. Para 
saber mais, agendar uma consulta 
psicológica ou a visita da assistente 
social ligue: (62) 3281-3177.

Policiais Militares contam com mais um meio de promoção da saúde preventiva, 
educação financeira, assistência social e psicológica
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DEPOIMENTO
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Família ASSEGO cresce 110% em quatro anos
A Associação dos Subtenentes e Sargentos de Goiás (ASSEGO) no exercício da gestão 2014 a 2017 sob pre-

sidência do Subtenente Claúdio, tem constantemente buscado melhorias estruturais e profissionais, tendo o 
compromisso de oferecer o melhor para àqueles que confiam no trabalho que tem sido realizado. A Associação 
se orgulha em anunciar que durante os quase quatro anos da gestão atual, houve uma adesão de mais de 110% 
do quantitativo de filiados, saltando de 1473 para 3100 novos sócios até janeiro de 2017.  Veja abaixo alguns dos 
que entraram para a família ASSEGO.

NOVOS SÓCIOS
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Família ASSEGO cresce 110% em quatro anos
NOVOS SÓCIOS
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NOVOS SÓCIOS
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REGIONAL FORMOSA

No dia 16 de junho de 2015 ini-
ciavam as atividades do Colégio da 
Policia Militar do Estado de Goiás 
Unidade Formosa. Para dar início a 
este trabalho estavam a frente desta 
gestão a Comandante e Diretora, Ca-
pitã QOAPM Barcelos, o Subcoman-
dante Tenente QOAPM Adelson e a 
professora Vanusa Alves de Carvalho 
como Vice-Diretora.

Desde sua implantação, o CPMG-
-Domingos de Oliveira possuía mui-
tos anseios, comandantes compe-
tentes e uma grande vontade de 
fazer a diferença. Sendo assim, após 
mais de um ano de atuação, o CPMG 
Unidade Formosa, em um trabalho 
conjunto com toda a comunidade 
escolar, oferece aos estudantes uma 
estrutura física moderna em contínuo 
crescimento e expansão.

As atividades durante esta nova 
gestão passaram por um planeja-
mento e realinhamento pedagógico, 
tendo um salto na aferição de profi-
ciência do Estado de Goiás, quarenta 
e três alunos classificados para a se-
gunda fase da OBMEP e alguns alunos 
do Ensino Médio já aprovados em 
universidades estaduais e federais, 
entre outros. 

A interação com a comunidade 
formosense e a transformação dos 
valores gerados nos alunos é notória. 
O envolvimento dos estudantes em 
seminários, palestras, seções do legis-

CPMG Unidade Formosa desenvolve 
trabalho de excelência

Colégio é modelo de ensino e gestão na região

lativo municipal, eventos esportivos 
da região e demais atividades tem 
demonstrado resultados efetivos, 
entre eles estão as mais de 100 me-
dalhas nos mais diversos esportes e a 
participação no Desfile Cívico de 07 
de Setembro.

“Para chegar onde estamos hoje, 
tivemos exatos 40 dias para ativar esta 
Unidade, quando no dia 03 de agosto 
de 2015 iniciaram as aulas e digo com 
certeza que a cada dia buscamos apri-
morar o conhecimento e a estrutura 
para melhor servir a comunidade que 
tanto acreditou e acredita neste proje-
to”, ressalta a Comandante e Diretora 
Capitã Barcelos.

De acordo com ela, a sua experiên-
cia em uma gestão de cinco anos no 
CPMG de Anápolis agregou valor para 
o sucesso da implantação da Uni-
dade Domingos de Oliveira. “Todos 
acreditaram que daria certo, tanto eu 

quanto o Subcomandante Tenente 
Adelson não medimos esforços para 
que a cada dia possamos oferecer 
um ensino de excelência aos nossos 
alunos”, conclui a Capitã.
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CHOA

CHOA PMGO 2016: uma conquista 
para 208 famílias

Oportunidade contribuiu para alavancar a carreira de 208 praças

O ano de 2016 marcou diversas 
lutas no que tange à progressão de 
carreira dos policiais militares do 
Estado de Goiás. Entre reuniões e 
acordos, o projeto se tornou real, 
foram conquistadas 208 vagas para 
os primeiros sargentos e subtenentes 
ingressarem no Curso de Habilitação 
de Oficiais Administrativos – CHOA 
PMGO 2016. 

A Associação dos Subtenentes e 
Sargentos PM & BM de Goiás (ASSE-
GO), através do seu presidente Sub-
tenente Cláudio, que está a frente da 
Entidade na gestão 2014-2017, não 
mediu esforços para que este sonho 
se concretizasse. “Juntamente com o 
apoio de vários irmãos conseguimos 
concretizar um marco dentro da Polí-
cia Militar, atuamos com relevância na 
realização do CHOA/2016 que resul-
tou em 208 promoções a 2º Tenentes”, 
comemora o presidente.

 Após a divulgação do edital a 
Associação promoveu o cursinho 
para os seus associados, durante três 
meses de aulas intensas o resultado 
chegou, “podemos comemorar, e 
muito, este passo que tantos militares 
lutaram para conseguir, abdicando de 
horas com a família, deslocando do 
interior e deixando de lado muitas 
outras coisas, fico feliz em ver mais 
de 50% dos nossos associados agora 
serem Oficiais da Polícia Militar de 
Goiás”, conclui.
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O Governo do Estado enviou para 
a Assembleia Legislativa, no final do 
ano passado, a PEC Nº 3548/16 (Pro-
posta de Emenda Constitucional). 
Dentre as várias medidas de contin-
genciamento de despesas, estãoa 
que adia os aumentos salariais dos 
servidores públicos já aprovados. No 
caso dos Militares a PEC previa apenas 
uma promoção anual.

Tão logo tomou conhecimento 
do envio da PEC 3548 para a ALEGO, 
mesmo o Poder Legislativo estando 
de recesso, o presidente da ASSE-
GO, Subtenente Cláudio, iniciou 
um trabalho de mobilização dos 
associados e das demais Entidades 
Representativas dos Militares, para 
evitar a supressão de direitos da ca-
tegoria. Foi elaborado um calendário 
de atividades e mobilizações, visando 
apresentação de emendas para res-
guardar os direitos dos militares, já 
no início dostrabalhos do Legislativo.

O trabalho desenvolvido com a 
participação da ASSEGO culminou 
com a união das Entidades Represen-
tativas dos Militares e Pensionistas 
do Estado de Goiásque conta com a 
participação da ASSEGO, Associação 
dos Oficiais (ASSOF), Associação de 
Cabos e Soldados PM & BM de Goiás 
(ACS), Associação das Pensionistas 

Assembleia Geral marca 
mobilização para assegurar os 

direitos dos associados
Medida marcou união das Entidades Representativas dos Militares e 

Pensionistas em busca de garantir direitos às classes

Assembleia Geral realizada dia 15 de fevereiro, marca a união das Entidades e dos militares do 
Estado e abre negociações para emendar a PEC 3548/16

da Polícia e Bombeiros Militares de 
Goiás (APPB), União dos Militares do 
Estado de Goiás (Unimil), Associação 
dos Policiais e Bombeiros Militares de 
Goiás (APBM), Associação dos Oficiais 
da Reserva da Polícia Militar e do Cor-
po de Bombeiros Militar do Estado 
de Goiás (AOFMIL), Associação dos 
Militares Inativos de Goiás (Amigo) e 
Caixa Beneficente.

Foram várias reuniões marcadas, 
elaborações de Emendas, acordos e 
apoios firmados para que as medidas 
por parte do Governo, que está a re-
dução do efetivo da Polícia Militar de 
Goiás, fazendo com que diversos mu-
nicípios fiquem desassistidos diante 
do crescente índice de violência no 

Estado e a PEC 3548/16 que limita os 
gastos correntes dos Poderes do Esta-
do, fossem alteradas. “Fizemos várias 
reuniões junto aos deputados, líderes 

MOBILIZAÇÃO
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partidários, presidente da Assembleia 
Legislativa, Secretários de Estado, 
mas o que fez avançar as negociações, 
assegurar nossos direitos e garantir as 
possíveis alterações na PEC 3548/16, 
foia Assembleia Geral dos Militares 
e Pensionistas, realizada no dia 15 
de fevereiro na porta da ALEGO, 
onde milhares de irmãos policiais e 
bombeiros militares compareceram”, 
ressaltou o presidente.

Este eventocontribuiu e estreitou 
a relação entre os representantes das 
Entidades que compõem o Comitê In-
tegrado e os Secretários de Estado da 
Casa Civil, de Gestão e Planejamento, 

MOBILIZAÇÃO

de Segurança Pública e Administra-
ção Penitenciária e os Comandantes 
Gerais da Polícia e do Corpo de Bom-
beiros Militar. “Estas atividades repre-
sentaram um marco, em especial na 
manutenção das duas promoções 
para os PM/BM do estado”, afirmou o 

Subtenente Cláudio, ressaltando que 
a união entre as categorias e as en-
tidades representativa dos militares 
juntamente com a sensibilidade dos 
Secretários e Comandantes PM e BM 
mostrou a maturidade dos envolvidos 
nas negociações.
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INAUGURAÇÕES

Inaugurações: projetos para 
modernizar e atender melhor 

associados saem do papel
Obras marcam avanços e comodidade para associados e dependentes

A Associação dos Subtenentes 
e Sargentos PM & BM de Goiás (AS-
SEGO) em sua Gestão 2014 a 2017 
marcou a conclusão de diversas 
obras, entre elas o Hotel de Trânsito 
intitulado Marcondes Venceslau Ro-
drigues (In Memoriam) que oferece 
uma estrutura aconchegante, uma 
sauna seca e outra molhada, o salão 
de festas Espaço ASSEGO que passou 
por uma grande modernização, o 
Centro de Lazer Ecológico localizado 
em frente às piscinas, além de diver-
sas outras benfeitorias para atender 
da melhor forma os sócios e os seus 
dependentes. 

Além destas conclusões, a Enti-
dade segue com várias obras, dando 
continuidade aos avanços. Para 
modernizar e melhor atender aos 
frequentadores do Sede Social em 
Goiânia segue em construção um 
novo restaurante, que contará com 
um espaço amplo, com churrasqueira 
e um cardápio com grande variedade.

A conclusão da obra da nova en-
trada principal da Associação segue 
em ritmo acelerado e contará com 
uma fachada moderna e de fácil 
identificação, além de possuir guarita 
para um maior controle do fluxo de 
veículos. Em breve, os frequentadores 
do clube também poderão desfrutar 
de mais um espaço de lazer, sendo 
inaugurada a piscina aquecida com 
hidromassagem.

A Sede Campestre de Aruanã, que 
também está em fase de conclusão, 
estará pronta para receber com tran-
quilidade e maior comodidade os 
sócios e seus familiares durante os 
passeios. Serão inaugurados ainda 
no primeiro semestre 12 Chalés 

dos 24 previstos para construção. 
As novas acomodações contarão 
com TV, ar condicionado e banhei-
ros independentes, contribuindo 

para que o lazer dos associados e 
dependentes seja cada vez mais 
um momento agradável e de 
alegria.
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NOVO PARCEIROS


