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Assego parabeniza os associados que 
retornaram ao Quadro de Acesso

A Assego, através de seu Departamento 
Jurídico congratula os associados que alcança-
ram o sonhado e merecido retorno ao Quadro 
de Acesso e, consequentemente, a promoção 
graças aos recursos administrativos interpos-
tos junto a Comissão de Promoção de Praças.

“Agradeço o empenho e dedicação 
do corpo jurídico que, com muita perspi-
cácia e profissionalismo, alcançou resul-
tados positivos em mais de 90% das de-
mandas apresentadas”, ressaltou o Diretor 
Jurídico Sargento PM Sérgio.

Equipe do Centro de 
Referência em Apoio 
Psicossocial-CRAP/
Assego realizou apoio 
social a associado 
e família, auxiliando na transferência do 
sócio para um Hospital especializado à sua 
necessidade e dando suporta a sua esposa e filho.

 EMAI  C AN PÊ OR IE OF  PE SR IE CD O SO SR OT CN IE AC L

N O T Í C I A S  D O  C R A P
Equipe do Centro de 
Referência em Apoio 
Psicossocial-CRAP/Assego 
participou nesta semana 
do VII Encontro Regional 
Centro-Oeste da Associação 
Brasileira de Saúde das Polícias 
e Bombeiros Militares.



Assego visita sócios
na Cidade de Goiás

Nesta semana o presi-
dente da Assego Subtenente 
Cláudio juntamente com seus 
diretores esteve em visita na 
cidade de Goiás, passando pelo 
6º BPM e 4ª CIPM CPE.
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O presidente da Assego Sub-
tenente Cláudio juntamente com 
seus diretores recebeu os alunos 
soldados de Porangatu. Na ocasião, 
os associados fizeram as suas cartei-
rinhas e conheceram a estrutura do 
Clube na capital.

Associação recebe alunos
soldados de Porangatu

Assego faz 
entrega de título 
de sócio remido

Nesta semana a Assego 
recebeu o associado João Vieira 
da Costa, que recebeu das mãos 
do presidente Subtenente Cláu-
dio e demais diretores o título 
de sócio remido, contribuindo 
por 30 anos com a Entidade.



Presidente da ASSEGO visita
Pousada em Aruanã

O presidente da Assego Subtenente Cláudio esteve nesta sexta-
feira,15, em visita a Pousada em Aruanã. Na ocasião, encontrou 

com os associados Sgt Júnior e Ten Rocha e acompanhou o 
início das obras do salão de festas da Sede.

Bombeiros associados de Nerópolis recebem doação de TV

Atendendo a um anseio antigo da tropa, a Assego fez a entrega de uma TV aos 
bombeiros militares associados da cidade de Nerópolis. Na ocasião, também foi tratado 

assuntos relevantes relativos à luta classista.
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