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Associados contarão com novas áreas de lazer
no Clube em Goiânia e na Pousada em Aruanã

Os associados da Assego poderão, em breve, desfrutar de um novo espaço de lazer. 
Estão em construção os novos quiosques e churrasqueiras na Sede em Goiânia.

A Pousada da Assego em Aruanã passa por uma ampliação. A Sede ganhará um salão de festas 
com capacidade para até 200 pessoas, cozinha com fogão industrial e freezer e banheiros feminino 

e masculino. Além disto, haverá um espaço gourmet contendo três churrasqueiras. 
Também está em obra a nova recepção e escritório da Pousada.

CRAP/ASSEGO realiza
visita a associado 

O Centro de Referência em Apoio Psi-
cossocial CRAP/Assego realizou nesta semana 
visita domiciliar ao diretor e também associado 
Tenente PM RR Nonato, que está em recupera-
ção em casa.



Assego prestigia inauguração do CEPMG Colina Azul

O vice-presidente da Assego 
Sargento BM Wesley, representan-
do o presidente Subtenente Cláu-
dio, prestigiou a formatura dos 26 
Sargentos concluintes da 3ª Tur-
ma/2018 do EAS e dos 43 Cabos 
da 3ª Turma/2018 do EAC.  A As-
sociação também recebeu a con-
fraternização dos recém-formados 
e seus familiares.

O presidente da Assego Subte-
nente Cláudio prestigiou nesta semana 
a inauguração das instalações do Colé-
gio da Polícia Militar Colina Azul. “Deixo 
os meus parabéns ao Capitão Clécio 
Teles, exemplo de lisura, transparência 
e gestão”, ressaltou.

Assego participa da formatura do EAS e EAC da PMGO
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