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Assego prestigia Bombeiros Militares da Banda 
de Música que foram para a reserva

O presidente da ASSEGO Sub-
tenente Cláudio juntamente com o seu 
vice-presidente Sargento Wesley e de-
mais diretores estiveram com os milita-
res integrantes da banda de música do 
Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. 

Na ocasião, alguns componen-

tes do conjunto, os quais foram 
para a reserva remunerada, rece-
beram homenagens, momento em 
que o Subtenente Cláudio também 
foi condecorado pelos serviços 
prestados e pelo apoio irrestrito ao 
grupo musical.

Fórum Intregrado reúne com
pré-candidatos militares e Comandantes 

Gerais sobre prévias eleitorais

Nesta semana o Fórum Inte-
grado das Entidades Representativas 
dos Militares e Pensionistas em Goi-
ás juntamente com os Comandantes 
Gerais da Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros Militar de Goiás promoveu 
um encontro com os pré-candidatos 
representantes da categoria. 

O ato teve como objetivo ins-
tituir as prévias eleitorais de 2018,  
o período de 1º a  15 de junho, no 
âmbito da Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros Militar, através de um site. 
O encontro contou com a participa-
ção de pré-candidatos a Senador, De-
putado Federal e Estadual.



O Centro de Referência em 
Apoio Psicossocial (CRAP/Assego) é 
um Departamento de serviços assis-
tenciais destinados a atender Policiais 
e Bombeiros Militares, bem como 
seus dependentes que necessitam de 
apoio social ou psicológico.

Dentre os serviços oferecidos 
pelo CRAP/Assego estão:
• Acompanhamento social;
• Orientação psicológica;
• Visitas domiciliares, hospitalares, 

institucionais e fúnebres;
• Palestras de educação em saúde;
• Coordenação de grupos terapêuticos;
• Elaboração de laudos e pareceres 

técnicos;
• Encaminhamentos diversos;
• outros

E X P E D I E N T E
Diretor de Comunicação Assego:

Ten PM Rubens Alexandre do Carmo (JP 1704/GO)

Criação e revisão de texto:
Isabela B. Negrini - jornalista Assego (JP 3556/GO)

Diagramação: Neide Ataide (MTE2690/GO)

62 3281.3177 / 9 9380.2697
www.assego.com.br

@assego         /assego         PresidnciaAss2
Rua 87 c/ 132, Setor Sul - Goiânia-GO

 99277.5993
62 3281.3177

www.assego.com.br

crap@assego.com.br

O que é o CRAP?


