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Espaço Aconchego: Assego inaugura mais 
uma grande obra para o lazer dos associados

Neste sábado,07, a Assego 
através do presidente subtenente 
Cláudio e da união dos seus dire-
tores realizaram a entrega de mais 
uma grande obra que beneficiará 
aos sócios e dependentes que visita-
rem a Sede da Entidade em Goiânia. 

O Espaço Aconchego, entre-
gue após um mês de muito trabalho, 
conta com oito novos quiosques, to-
dos com churrasqueira, espaço para 
redes, bancada, mesas e cadeiras. Os 
quiosques são temáticos, sendo eles: 
pensionistas, resistência, cesianos, 
antigões, veteranos, heróis de guer-
ra, toca dos músicos e guardiões 
do cerrado. Os associados poderão 
aproveitar de momentos de descan-
so no Cantinho da Preguiça com re-
dários.

Na ocasião, foi entregue a Co-
menda David Ferreira de Brito (in 
memoriam), um dos fundadores da 
Entidade, com a presença da viúva 
senhora Benedita Batista de Brito.  
Autoridades também foram home-
nageadas com as estatuetas que re-
presentam os Oficiais e Praças.



O vice-presidente da Assego Sgt 
Wesley juntamente com o 1º tesou-
reiro Ten Niltomar estiveram nesta 
segunda, dia 2, prestigiando o evento 
realizado pelo Corpo de Bombeiros 

Assego prestigia evento em comemoração 
ao Dia Nacional do Bombeiro

O vice-presidente Sgt Wes-
ley juntamente com o diretor ju-
rídico da Assego Sgt Sérgio e o 1º 
tesoureiro Ten Niltomar estive-
ram na cidade de Luziânia (GO) 
firmando mais uma parceria com 
escritório jurídico para atender os 
associados desta região. O escri-
tório está localizado na Avenida 
Inácio Neto, nº 14, Centro, Luzi-

Assego firma parceria com escritório 
jurídico em Luziânia

ânia (61) 3578-2525.  Na ocasião, 
também foi apresentado o novo 
diretor da cidade, Sgt Resende.

Militar de Goiás em comemoração 
ao Dia Nacional do Bombeiro. Na 
oportunidade, o Ten Rubens diretor 
de Comunicação Social da Entidade 
recebeu uma medalha. 

O diretor da regional de Goiás 
Ten Adinan esteve presente no café da 
manhã em comemoração a promoção 

Maestro da Banda de Música do 
6º BPM recebe homenagem

do subtenente Heloísio da banda de 
Música do 6º BPM. Na ocasião,  o capi-
tão Ronaldo de Goiânia esteve presente.

Sócios recebem 
diploma de sócio 

remido
O presidente da Assego 

subtenente Cláudio entregou 
nesta semana os diplomas de 
sócio remido ao associados 
Milton Claudino e Vantuir Ro-
drigues, os quais contribuíram 
30 anos com a Entidade.
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