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Presidente da Assego ministra palestra sobre 
Segurança Pública e Entidades Representativas 

no XVII Fórum Nacional das Entidades
O presidente da ASSEGO e tam-

bém Diretor Jurídico da Associação 
Nacional das Entidades Representati-
vas dos PM-BM-Pensionistas do Brasil 
(ANERMB) Subtenente Cláudio, acei-
tando o convite, participou como pales-
trante do tema “a importância jurídica e 
a legitimidade das Entidades de classe”. 

O evento, que acontece em 
Salvador (BA) entre os dias 17 e 18 
deste mês, contou com a presença de 
representações das Entidades de 21 
Estados da Federação.

Representando o presidente 
da ASSEGO subtenente Cláudio, o 
vice-presidente Sgt Wesley e seus 
diretores estiveram prestigiando a 
formatura do CHOA PMGO 2018, 
que aconteceu na Academia de Polí-
cia. Na ocasião, a ASSEGO recebeu 

Associação prestigia formatura
do CHOA PMGO 2018

uma homenagem dos formandos. 
“Deixo os meus parabéns aos novos 
tenentes que entraram nas fileiras da 
Polícia Militar de Goiás, desejo que o 
caminho de cada um seja de sucesso 
e de muitas conquistas”, ressalta o 
vice-presidente Sargento BM Wesley.

CRAP/Assego 
celebra parceria 
com Clínica Bom 

Jesus

O Centro de Referência 
em Apoio Psicossocial (CRAP/
Assego) recebeu a visita da As-
sistente Social Nalva da Clínica 
Bom Jesus que na ocasião foi 
celebrada a parceria para a reali-
zação de tratamento especializa-
do em saúde mental para sócios 
e dependentes legais. 



Assego prestigia solenidade de inauguração do campo 
society do CEPMG, unidade Major Oscar Alvelos

O presidente da Assego, Sub-
tenente Cláudio prestigiou nesta se-
mana a Solenidade de entrega de 
Alamar aos alunos desta Unidade e 

Diretoria visita 
associados do 

2º BBM
Os diretores da Assego 

Ten Niltomar, Sgt Rogério e CB 
Tércio estiveram no 2º BBM em 
Goiânia levando notícias perti-
nentes para a classe. Na oca-
sião, foi entregue uma TV aos 
associados deste Batalhão.

Durante a semana que antece-
deu o Dia da Mães a Assego entregou 
às mamães militares lembrancinhas 
para esta data tão importante. “Nós 
preparamos com carinho estes mi-
mos para elas, este momento deve 

acompanhou também a inauguração 
do Campo de Futebol Society, que 
atenderá às atividades desenvolvidas 
pelo colégio. 

Na ocasião, a Assego foi ho-
menageada pelos serviços prestados 
e pelo apoio.

CRAP/Assego entrega lembrança a associadas
em comemoração ao Dia das Mães

ser lembrado não somente neste dia 
mas em todos os outros do ano”, co-
menta a psicóloga do Centro de Refe-
rência em Apoio Psicossocial (CRAP/
ASSEGO), Sargento PM Ana Paula.
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