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Presidente da Assego prestigia 
formatura dos policiais do Curso 

de Polícia Judiciária Militar
Nesta sexta-feira,30, o presiden-

te da Assego Subtenente Cláudio esteve 
presente na solenidade de formatura 
dos Oficiais e Praças da Polícia Militar 
do Estado de Goiás, os quais concluí-
ram o Curso de Polícia Judiciária Militar. 
“É necessário que os nossos policiais 

tenham conhecimento na área dos 
procedimentos, uma vez que essa é a 
rotina na carreira, quero também para-
benizar a Academia por esta iniciativa e 
aos formandos por estarem galgando 
mais um passo para o aprendizado”, 
diz o presidente.

TAP PMGO:
 Assego e Instituto 
Rodolfo Souza em 
mais uma parceria 

de sucesso
A Assego em parceria com 

o Instituto Rodolfo Souza promo-
ve mais um Preparatório para o 
TAP/PMGO. As aulas iniciam no 
dia 04 de junho e seguem até o 
dia 16 do mesmo mês. Serão 12 
dias de aulas, de segunda a sex-
ta-feira das 19h às 22:15h e aos 
sábados das 09h as 12h.
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Prezados associados, informamos que, 
excepcionalmente, não haverá expediente na 
Administração da Associação nos dias 31/05 
(feriado de Corpus Christi) e dia 1º de junho

(sexta-feira). No dia 4 de junho
voltaremos as atividades normalmente.

O clube recreativo estará funcionando normalmente 
durante o feriado e final de semana.



Família Assego recebe 96 novos associados no mês de maio

Militares ativos, inativos e pensionistas, o Fórum Integrado das Entidades Representativas dos
Militares e Pensionistas em Goiás coloca a sua disposição, do dia primeiro ao dia 15 de junho, um site

de opinião para que você possa escolher o seu pré-candidato para as eleições de 2018.

Exerça o seu direito de livre manifestaçãoVocê pode acessar o site de qualquer aparelho.

  Acesse o site 
 www.forumintegrado.com.br   Digite o seu CPF no campo indicado e 

 irá aparece seu nome na tela   Preencha todos os campos com seus dados 
 pessoais. Esta é uma solicitação do TRE

  A primeira parte da pesquisa é a espontânea. 
 Escreva o nome de sua preferência   Já na pesquisa estimulada estarão as opções

 de voto para pré-candidatos
Com estes possíveis pré-candidatos, o (a) senhor (a) votaria em quem para Presidente da
República, Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual

  Pronto. Seu voto foi concluído. Atenção: Cada 
 pessoa pode votar apenas uma vez



O Centro de Referência em Apoio 
Psicossocial (CRAP/ASSEGO) lançou 
nesta semana o projeto “Cultivando 
Valores”. “Em meio a atual crise políti-
ca vivenciada em nosso país é impor-
tante que cada cidadão se empenhe 
em cultivar valores éticos”, comenta a 
psicóloga Sargento Ana Paula.

Pensando nisto, este projeto 
prevê ações de incentivo à confiança, 
honestidade e solidariedade. “Uma 
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CRAP/ASSEGO inicia projeto “Cultivando Valores”

Assego conta 
com pontos de 

pesquisa de 
opinião

Com o intuito de melhorar 
a cada dia e promover bem-es-
tar, a Assego preparou aos as-
sociados uma pesquisa de opi-
nião. As urnas estão localizadas 
na recepção geral e na do Hotel 
de Trânsito da Entidade. “Este é 
mais um mecanismo para que 
possamos atender melhor a de-
manda de nosso associado e 
buscar nova soluções”, comenta 
o diretor de Comunicação Social 
Tenente Rubens. 

das iniciativas é a implantação de 
postos de venda de produtos sem a 
presença de vendedor, onde o próprio 
cliente escolhe aquilo que quer levar e 
deposita o valor na urna, sem fiscali-
zação”, finaliza o diretor de Assistên-
cia Social Sargento Rui. As urnas es-
tão localizadas na recepção geral da 
Associação e também na do Hotel. O 
valor arrecadado será revertido para 
ações sociais da Entidade.

Assego prestigia inauguração 
do quartel do Corpo de Bombeiros de 

Goiás em Nerópolis
A Assego, através dos seus di-

retores, esteve na manhã desta sex-
ta-feira,30, prestigiando a solenidade 

de inauguração do novo Quartel de 
Bombeiros Militar em Nerópolis. Esta 
nova obra ampliará o atendimento a 
demanda local e da região.

O presidente da Assego Sub-
tenente Cláudio recebeu os novos 
Tenentes QOA da Polícia Militar de 
Goiás, os quais utilizaram as depen-
dências do Clube para realizar a con-
fraternização e dar continuidade nas 
comemorações pós-formatura. Na 
ocasião, o presidente ressaltou sobre 
a importância da luta classista para a 
conquista e realização da 14ª Turma 
do Curso de Habilitação de Oficiais 
Auxiliares CHOA 2017/2018.

Novos Tenentes QOA PMGO 
confraternizam no Clube da Associação


