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Assego prestigia o lançamento da
44ª edição da Operação Férias

CRAP/Assego 
realiza visita a 

associado
A equipe do CRAP/As-

sego esteve em visita hospitalar 
ao associado Ten PM Ronanci 
Elias Barcelos. Na oportunida-
de, houve a doação de uma ca-
deira de banho para auxiliar em 
seu pós-operatório. 

Nesta sexta-feira,29, o presi-
dente da Assego subtenente Cláudio 
e seus diretores estiveram presti-
giando o lançamento da 44ª Ope-
ração Férias Turista Seguro que visa 
a proteção dos visitantes no mês de 
Julho, data de alta rotatividade no 
Rio Araguaia. A Operação possui 
mais de 200 quilômetros de prote-
ção do CBMGO ao longo do Ara-
guaia e seus afluentes.
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A Assego busca a cada dia 
promover e fechar parcerias em prol 
do desenvolvimento e inclusão so-
cial. Diante disto, nesta semana a 
Associação de Pais, Amigos e Pes-
soas com Deficiência, de Funcioná-
rios (APABB) promoveu uma com-
petição entre os participantes do 
Projeto Movimento, onde visa esti-
mular a atividade física e cognitiva 
de crianças, adolescentes e adultos 
com deficiência. Na oportunidade, 
por meio da parceria entre as duas 
Associações foi utilizada a estrutura 
física da Entidade para a realização 
deste momento tão importante para 
os competidores e familiares.

Pensão do 
Césio 137 será 

reajustada
Os beneficiários recebe-

ram esta semana uma boa no-
tícia, a pensão será reajustada. 
“Parabéns a todas as Entidades 
Representativas que estiveram 
unidas neste propósito que irá 
beneficiar centenas de Milita-
res e Pensionistas em Goiás”, 
ressalta o presidente da ASSE-
GO, subtenente Cláudio.
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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

LEI Nº , DE DE

Reajusta os valores das pensões

especiais decorrentes do acidente com

a substância radioativa Césio 137

ocorrido em 1987, na cidade de Goiânia,

previstas na Lei nO 14.226, de 8 de julho

de 2002, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

GOIÁS, nos termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os valores constantes dos incisos I e 11 do art. 1°

da Lei nO 14.226, de 8 de julho de 2002, ficam reajustados para R$ 1.908,00

(um mil, novecentos e oito reais) e R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e

quatro reais), respectivamente.

Art. 2º Em decorrência do disposto no art. 1°, parte final,

as pensões especiais dos demais beneficiários da Lei nO14.226, de 8 de julho

de 2002, passam a ser devidas no valor mensal de R$ 954,00 (novecentos e

cinquenta e quatro reais).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia,

SECC/AP

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em

de de 2018, 130º da Repúbiica.

Inclusão: Assego recebe Projeto 
Movimento da APABB

O presidente da Assego sub-
tenente Cláudio juntamente com 
seus diretores esteve nesta semana 
na Academia de Polícia em um en-
contro com os militares do Curso de 
Aperfeiçoamento de Sargentos da 

Entidade visita militares do
CAS PMGO 2018/II

PMGO 2018/II. 
Na ocasião, o subtenente 

Cláudio prestou contas da Entidade 
e falou sobre as lutas classistas da 
Associação que já foram conquista-
das e as que estão em andamento.

Associação 
acompanha 

formatura da 2ª 
Turma do CPJM

O diretor de comunica-
ção da Assego Ten PM Rubens 
prestigiou a formatura dos 
Oficiais e Praças da 2ª Turma 
do Curso de Polícia Judiciária 
Militar. 



Assego participa de homenagem ao Dia do 
Bombeiro Militar na Câmara Municipal de Goiânia

O vice-presidente da Asse-
go sargento BM Wesley prestigiou 
nesta quinta-feira, 28, uma home-
nagem ao Dia do Bombeiro Militar 
realizada pela Câmara Municipal 
de Goiânia.

Assego prestigia formandos 
da 1ª Turma do Curso de 

Qualificação em Serralheria
O presidente da Assego subtenente Cláudio prestigiou os 14 for-

mandos do Curso de Qualificação Profissional em Serralheria, ministra-
do aos militares e ex-militares do Presídio Militar. Esta é uma parceria 
com o Senai, proporcionando desta forma a reinserção social.

Associação entrega 
título de sócio remido

O associado Major San-
tiago recebeu das mãos do pre-
sidente da Assego subtenente 
Cláudio o título de sócio remi-
do, o qual contribuiu por mais 
de 30 anos com a Entidade.
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Os mais de 100 alunos do 
CEPMG Pedro Xavier Teixeira, lo-
calizado em Senador Canedo, se di-
vertiram na Sede da Assego em Goi-
ânia onde tiveram um dia de lazer 
nas dependências do Clube.

Assego recebe CEPMG Pedro Xavier 
Teixeira de Senador Canedo

Família Assego recebe 67 novos associados no mês de junho


