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PALAVRA DO PRESIDENTE

Uma Assego forte 
para todos

Irmãos e irmãs associados (as), inicio as minhas 
palavras agradecendo por confi arem a mim mais 
uma gestão, sendo esta de 2018 a 2022. A nossa 

eleição foi um momento histórico que marcará para 
sempre a minha memória e a de muitos. 

A trajetória até aqui não foi fácil, tivemos que 
enfrentar diversas intempéries, entre elas o resgate de 
nosso crédito junto aos fornecedores e setores públi-
cos, saneando débitos previdenciários que giravam 
em torno de 1,7 milhão de reais, débitos de IPTU em 
torno de 4,5 milhões de reais, débitos de FGTS de 
mais de 200 mil reais, em média 300 mil reais devidos 
aos fornecedores e protestos diversos e tributos estaduais totalizando jun-
tos mais de 30 mil reais.

Além desta conquista para que o nome da Associação voltasse a ter 
prestígio, a luta classista foi incansável e muitas foram as conquistas, ente 
elas o CHOA 2016 e a sua continuidade em 2017 totalizando mais de 250 
formandos, acréscimo de mais de 64% na reposição salarial, mais de 12 mil 
promoções, entre outros. Vale lembrar também sobre as nossas conquistas 
jurídicas como a reclassifi cação dos 25 Tenentes do quadro da saúde, o re-
conhecimento judicial da diferença e incorporação da data base. Já estamos 
no primeiro semestre de nossa segunda gestão e também não posso deixar 
de ser grato aos nossos associados (as), através de cada um que confi ou e 
ainda confi a em nosso trabalho, estamos chegando a uma Assego 6 mil.

Nossos quatro anos também marcaram a recuperação estrutural e 
arquitetônica da Entidade, concretizando obras que antes pareciam distan-
tes como os chalés da Pousada Assego em Aruanã, o Hotel de Trânsito, 
reestruturação da Sede em Goiânia, piscina aquecida com hidromassagem, 
reforma das churrasqueiras e muitas outras obras.

Estou feliz em poder anunciar que o nosso primeiro semestre de ges-
tão não está sendo diferente, apesar dos obstáculos, muito já se tem feito 
em prol do bem-estar de nossos sócios, entre as realizações está o início das 
obras do salão de festas em Aruanã. Também investimos no Centro de Re-
ferência em Apoio Psicossocial – CRAP/Assego, fazendo com que os aten-
dimentos psicológicos e de assistência social ganhassem maior proporção.

Diante de tantas mudanças, temos uma Entidade respeitada e es-
truturada que ainda irá crescer muito mais com a contribuição de cada 
Diretor desta nova trajetória e de cada associado que deposita em nós a 
confi ança de que é possível haver representatividade com 
responsabilidade.

ST PM Luis CLÁUDIO Coelho de Jesu - Presidente
SGT BM WESLEY Davi de Souza Gil - Vice-Presidente

TEN BM NILTOMAR Alves de Souza -1° Tesoureiro
TEN PM Sérgio LUIZ Cerqueira Carneiro - 2° Tesoureiro
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Implantação de gestão empresarial em Entidade goiana
 traz resultados signi� cativos e marca sucesso na diretoria reeleita

Resultados levam diretoria da
Assego à reeleição por aclamação

Em 03 de junho de 1956 nascia 
um ideal em defesa dos Policiais 
Militares e Bombeiros Militares 

de Goiás, que hoje leva o nome de As-
sociação dos Subtenentes e Sargentos 
PM & BM de Goiás (ASSEGO), Enti-
dade sexagenária com uma trajetória 
de grandes lutas e conquistas.

Entre os anos de 2014 a 2017 a 
Entidade, que hoje representa mais de 
quatro mil associados de alunos solda-
dos a coronel, foi gerida por uma visão 
empreendedora pelo olhar do presi-
dente Subtenente PM Luis Cláudio 
Coelho de Jesus, que juntamente com 
sua equipe de diretores não mediram 
esforços para solucionar uma realida-
de que, ao assumirem, não parecia tão 
distante: o fi m da Associação por pro-
blemas fi nanceiros herdados.

Diante desta situação, a direto-
ria procurou inovar em um modelo de 
gestão, trazendo para a Associação re-
soluções empresariais, tanto na forma 
de trabalho quanto na organização de 
suas pastas de ação.

“Quando assumimos a Entidade 
percebemos que muitos desafi os esta-
vam a nossa frente, pois a ASSEGO ca-
recia de intervenções para que sua ges-
tão se tornasse grandiosa, inicialmente 
incrementamos uma representatividade 
classista com seriedade e responsabili-
dade, voltada para atender os verdadei-
ros interesses dos associados, e isso nos 
permitiu conquistar para a coletividade 
vários benefícios”, comenta o presidente.

“A DIRETORIA 

PROCUROU INOVAR 

EM UM MODELO DE 

GESTÃO, TRAZENDO 

PARA A ASSOCIAÇÃO 

RESOLUÇÕES 

EMPRESARIAIS, TANTO 

NA FORMA DE TRABALHO 

QUANTO NA ORGANIZAÇÃO 

DE SUAS PASTAS DE 

AÇÃO” 4

Dentre as conquistas estão a me-
lhoria salarial com o acréscimo de repo-
sição de mais 64%, pagamento da data 
base atrasada de 6,28%, mais 12 mil pro-
moções, CHOA 2016 com 206 tenentes 
promovidos; CHOA 2017 com mais 54 
concluintes. Além disto, juridicamente 
foram alcançadas várias vitórias impor-
tantes para os associados como a reclas-
sifi cação dos 25 tenentes do quadro da 
saúde, o reconhecimento judicial da dife-
rença e incorporação da data base, o que 
signifi cará para os associados melhoria 
sobre seu salário, ação declaratória de 
imunidade e isenção de IPTU da ASSE-
GO e ação declaratória de imunidade da 
cota patronal do INSS.

Gestão Empresarial aplicada, 
resultado de sucesso

“Ao constatar que no início de 
nossa gestão os nossos 1.473 associa-
dos reivindicavam investimentos na 
área social e classista representativa, e 
diante dos diversos desafi os que se avi-
zinhavam, não nos restou outra alter-
nativa senão buscar dentre o diretores 
e colaboradores um grupo de voluntá-
rios que se doassem para resgatarmos 
nossa Entidade que estava corroendo 
com diversos problemas”, ressalta o 
presidente Subtenente Cláudio.

Para este sucesso primeiro bus-
cou-se resolver as pendências fi nan-
ceiras, logo após, a união de um grupo 
de diretores e colaboradores operá-
rios foi essencial para a realização e 
conclusão de diversas construções, 
reformas e ampliações, resultando 
em belíssimas inaugurações: Hotel, 
espaço de festas, pousada de Aruanã, 
parque aquático, departamento jurí-
dico, Centro de Referência em Apoio 
Psicossocial (CRAP), reforma do par-
que aquático, nova sede administrati-
va, asfaltamento do estacionamento, 
nova portaria, reforma dos campos de 
futebol, novo restaurante e outros.

A partir do crescimento acele-
rado da Associação, o envolvimento 
dos diretores voluntários da Capital e 

Regionais foi decisivo para a implanta-
ção de uma gestão empresarial, onde as 
ações passaram a ser planejadas e todos 
os recursos fi nanceiros otimizados.

GESTÃO EMPRESARIAL

ANÚNCIO

Nova portaria da Assego

Vista aérea do Clube

Presidente da Assego durante discurso
sobre reajuste salarial  para a categoria na 

Assembleia Legislativa
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Diretoria reeleita
No dia 03 de janeiro de 2018, apó 

acontecer pela primeira vez em 62 anos 
de história uma eleição com chapa única 
e com a presença de mais de mil associa-
dos em diversas regiõe do Estado, a dire-
toria foi reeleita para gerir a Entidade até 
o ano de 2022.

A Solenidade de posse aconteceu 
em Goiânia no salão de festas Espaço 
ASSEGO e contou com a presença de 
mais de 700 pessoas, entre associados, 
dependentes e familiares dos mpossados.

“Vamos seguir em frente com o 
projeto da nossa família ASSEGO que 
cresce a cada dia, não poderia deixar de 
agradecer a confi ança depositada em mim 
para continuar com o nosso trabalho em 
prol de nossos associados, dependentes 
e das nossas lutas classistas”, salientou o 
presidente reeleito, Subtenente Cláudio.

Em homenagem ao fundador da 
Associação, Subtenente Davi Ferreira de 
Brito (in memoriam), foi entregue a Co-
menda, que leva o seu nome, a todos os 
diretores além de contar com a presença 
da viúva Sra. Benedita Batista de Brito, 
mostrando a importância que estes no-
bres homens e mulheres fi zeram e ainda 
fazem para construir a trajetória da AS-
SEGO.

6

Diretoria 
eleita 
para o 

quadriênio 
2018/2022

7

Depoimentos dos associados
Entidade tem satisfação do aluno soldado ao Coronel

Cel RR PM 
Avelar Lopes de 
Viveiros

Além da estrutura 
física a ASSEGO 
hoje permite um 
relacionamento 

interpessoal maior, além de promover 
uma união que representa os interesses 
da classe.

1º Sgt PM Cláudia 
Maria de Souza 
Negreiros 

Em 22 anos de PM, 
muitos passaram 
pela administração 

da ASSEGO, mas foi na gestão do 
Subtenente Cláudio que me � liei 
por ver que pela primeira vez nossa 
Associação estava trabalhando em prol 
do associado e não de uma pessoa só. 
Parabéns pela brilhante administração. 
Juntos somos fortes.

2º SGT BM Almir Pinto Viana 

Eu vi uma necessidade de ter uma Entidade que pudesse brigar 
por nós militares no âmbito político, mesmo porque, minha esposa 
também é 2° sgt BM. Como sócio nessa Associação eu estou 
resguardando não só eu e meus colegas e amigos  milicianos, como 
também a minha família. Além de ter uma assistência jurídica e social, temos um clube 
com área de lazer excelente para � nais de semana com os � lhos, en� m uma instituição 
séria que mostrou-se nos últimos anos capaz de exercer tais funções como Associação. 
Parabéns a todos os gestores e que continuem fazendo acontecer.

AL SD PM Warley 
Corrêa dos Santos 

Me associei a 
ASSEGO devido 
a infraestrutura 
oferecida tanto 

física quanto jurídica. Ser membro me 
traz a segurança que se necessário, o 
corpo jurídico estará pronto e disponível. 
Não menos importante e muito válido, 
o clube ASSEGO e todos os acessos 
em parcerias que se tem pelo Estado 
disponíveis aos militares associados

Sub Ten Daniel - 
Banda de Música 
da PM 

Eu decidi acreditar! 
Eu decidi con� ar! 
Eu decidi participar! 
Eu decidi que juntos somos fortes. Hoje 
estou muito realizado e satisfeito em 
fazer parte da família Assego.

2° tenente PM Joel 
Gomes dos Santos

Sou associado 
desde 93 quando 
estava na escola de 
sargentos. Mudava de quadro mudava 
de associação! Vejo uma profunda 
transformação física das instalações e 
uma gestão de excelência, competência e 
compromisso com os associados!

Major PM RR 
Achiles Pereira 
Campos

Sou associado desde 
1975 e permaneço 
até hoje pois aqui 

tenho mais apoio, mais amizades, temos 
mais comunicação com a Entidade e fazem 
questão de cuidar de nós antigões para 
participar das atividades.

Capitão PM 
Antonio 
Francisco 
Martins Filho - 
14° CRPM/15° 
BPM em Jataí 

Sou associado desde 1992. Associei 
ainda como aluno Sargento. Nesses 
quase 26 anos de associado, posso 
dizer que vejo a administração do 
Subtenente Cláudio como a mais 
dinâmica e competente de todas desde 
que me associei, dando uma nova 
roupagem a Assego, destacando-
se no cuidado com as instalações 
do clube, com o social, com um 
departamento jurídico a altura do 
que o associado merece, além de 
uma representatividade classista 
responsável e com credibilidade, que 
busca sempre atender os anseios dos 
associados em suas demandas junto 
aos comandos e ao governo. Hoje 
tenho a satisfação de contribuir como 
membro dessa Associação, porque vejo 
que nossas  contribuições estão sendo 
bem aplicadas. A atual administração 
resgatou a credibilidade, colocou a 
casa em ordem e fez em pouco tempo o 
que não foi feito ao longo de décadas. 
É um exemplo de gestão com viés 
empresarial que respeita e valoriza 
seus  Associados. É um orgulho fazer 
parte da família Assego. 

3º Sgt Ironi 
Alves da Costa 

Sou associado da 
ASSEGO porque 
gosto muito 
do ambiente é aqui que encontro os 
amigos das antigas.  Sinto-me seguro 
nessa instituição. Porque tenho 
certeza que se eu precisar, receberei 
o socorro. Na verdade, eu estou na 
Polícia a 28 anos. 
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Assembleia Geral adequa Estatuto e 
trata sobre consciência política

Entidade também recebeu Solenidade de posse da nova Comissão Executiva 
Estadual do PPL Goiás e tratou sobre conscientização política

No mês de março o salão de 
festas da ASSEGO foi o palco para a 
realização da Assembleia Geral Extra-
ordinária, que contou com a presença 
de mais de 400 associados de todos os 
rincões do Estado para apreciação da 
adequação do Estatuto.

Entre as mudanças está a altera-
ção para a livre Associação de alunos 
soldados a coronéis, a criação de ritos 
para procedimentos administrativos 
em defesa do associado, entre outras 
alterações, onde por unanimidade 
aprovaram as propostas que permiti-
rão a universalização da Entidade e a 
implantação de novos serviços para os 
associados.

SOLENIDADE DE POSSE DO 
PPL GOIÁS 

Logo após a Assembleia Geral 
os associados recepcionaram o diretó-
rio nacional do Partido Pátria Livre-
-PPL e puderam acompanhar a So-
lenidade de Posse da nova Comissão 
Executiva Estadual do Partido Pátria 

Livre - PPL em Goiás. 
Tomou posse como novo presi-

dente do Partido no Estado de Goiás o 
Cel PM R/R João Batista de Oliveira, 
que afi rma que a ideia articulada pelo 
Presidente Nacional do PDS, Cabo da 
PMMG Washington Xavier, surgiu 
para o fortalecimento político da cate-
goria PM&BM.

CONSCIÊNCIA POLÍTICA: UM 
NOVO CAMINHO A SER TRILHADO

Dentre as mudanças que vem 

ocorrendo no cenário político, a ne-
cessidade de abordar sobre a impor-
tância da conscientização política 
cresce a cada dia, já que esta tem sido 
uma das saídas para um voto com per-
cepção e responsabilidade.

“Temos que entender que nós 
somos os responsáveis pelos represen-
tantes que elegemos, é preciso que este 
caminho político a ser traçado seja 
consciente e que possamos compreen-
der que esta é a única forma para que 
possamos ter algum resultado perante 
a representatividade da classe”, diz o 
diretor de articulação política da As-
sego, Coronel PM R/R Oliveira.

Na oportunidade, o Subtenente 
Cláudio presidente da ASSEGO tam-
bém ressaltou a importância do forta-
lecimento político da categoria, “todos 
os candidatos a Senador, Deputado 
Federal e Estadual devem se unir, so-
mando forças para elegermos àqueles 
que poderão representar os Militares e 
Pensionistas, fazendo a diferença nos 
assuntos que tangem o nosso cenário 
atual”, ressaltou.

9

Sede Campestre em Aruanã
passa por ampliação

 O primeiro semestre de 2018 
já inicia com mais algumas obras em 
andamento, entre elas a construção do 
salão de festas na Pousada da Assego 
em Aruanã, benefi ciando sócios, de-
pendentes e demais usuários do local.

 O salão de eventos possui 
capacidade para até 200 pessoas, co-
zinha com fogão industrial e freezer 
e banheiros feminino e masculino. 
Além disto, também contará com um 
espaço gourmet contendo três chur-
rasqueiras.

 Anexo ao espaço, será cons-
truído um jardim japonês, “propor-
cionando um local bonito e aconche-
gante para a realização de diversos 
eventos”, comenta o diretor regional 
de Aruanã, Sargento Jesus. Também 
está em obra a nova recepção e escri-
tório da Pousada.

 “Nós estamos reformando 
também os três quartos que já exis-
tiam, onde estamos trocando as jane-
las, dando acabamento nas portas e 
portais e fazendo uma pintura nova”, 
conclui o diretor.

Pousada da Assego contará com espaço de festas

“O OBJETIVO É DE SERVIR BEM OS ASSOCIADOS, 

PROPORCIONANDO BEM-ESTAR A TODOS ÀQUELES QUE SE 

HOSPEDAM NA POUSADA DA ASSEGO EM ARUANÃ”

OBRAS

9

Novos chalés e piscinas da
 Pousada Assego em Aruanã

Está em andamento a construção  do 
salão de festas e a reforma dos quartos



ASSEGO ITINERANTE

Evento também marca confraternização e novos convênios

Associação leva benefícios para
sócios da região Norte de Goiás

N o mês de abril representantes 
da Associação dos Subtenen-
tes e Sargentos PM & BM de 

Goiás (ASSEGO), liderada pelo presi-
dente ST PM Cláudio acompanhado 
pelo Diretor Regional Sgt PM Claude, 
inauguraram o Departamento Jurídi-
co em Porangatu, cumprindo mais um 

compromisso de campanha que irá 
proporcionar assistência Jurídica para 
todos os associados da região. 

O Escritório Jurídico, sob a 
direção do Dr. Dieggo da Paixão Na-
varro e Dr. Avelino Gomes Silva Jr., 
está situado na Rua 11 Qd 02 Lt 03 n° 
233, Centro em Porangatu (GO).  Na 

ocasião estiveram presentes também 
o Prefeito de Porangatu Pedro Fer-
nandes, Cel Reginaldo do BPMRV, 
vereadores Adriano Valadares (PPL) 
e Durão da Herbalife, o presidente da 
subseção da OAB regional norte Dr. 
Mário Pinheiro e associados da região.

ANÚNCIO

Escritório que presta serviços jurídicos aos associados de Porangatu e regiãoSubtenente Cláudio assina contrato com 
escritório jurídico em Porangatu

A Associação, após visitas na 
regional de Porangatu, promoveu a 
confraternização para os associados, 
familiares e militares da região, home-
nageando policiais e bombeiros mili-
tares, pensionistas e autoridades locais 
com a Comenda ST PM David Ferrei-
ra de Brito, a qual é entregue àqueles 
que contribuíram há mais de 30 anos 
com a Entidade ou que prestou servi-
ços relevantes à sociedade durante a 
sua atividade militar. As homenagens 
continuaram com a entrega das esta-
tuetas que representam os Ofi ciais e as 
Praças de ambas Corporações.

O momento também foi opor-
tuno para que o diretor desta regional, 
Sgt PM Claude anunciasse mais um 
benefício, o convênio com a AABB, 
com o objetivo de proporcionar mais 
uma opção de lazer para sócios e de-
pendentes desta região.

O evento foi abrilhantado por 
representantes dos poderes constituí-
dos como o Prefeito Municipal Pedro 
Fernandes, Promotor de Justiça Dr. 
Joaz, Vereadores Municipais, repre-
sentantes da OAB, Comandante do 
12º CRPM Cel Luís Antônio, presi-
dente da ASSOF Cel Alessandri, Co-
mandante do BPMRV Cel Reginaldo 
Felisbino, Comandante do 3º BPM 
Major Polidório e demais autoridades.

Confraternização e novo convênio
marca visita da Entidade

ASSEGO ITINERANTE

ANÚNCIO

A confraternização aconteceu na AABB  de Porangatu

Alguns homenageados foram agraciados com a Comenda ST PM David Ferreira de Brito e 
outros receberam a estatueta que representa os O� ciais e as Praças da PM e BM
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OBRAS

Área de lazer do clube ganha reestruturação

Vem aí na Assego: Espaço das Flores

Os projetos arquitetônicos de 
reestruturação dos espaços 
físicos da Sede da Assego em 

Goiânia têm acompanhado o avanço 
promovido pela gestão empresarial 
implantada desde 2014 pelo atual pre-
sidente Subtenente Cláudio. Diante 
disto, a Entidade coloca em andamen-
to mais um grande projeto.

As obras serão divididas em 
quatro etapas, iniciando-se pelo Es-
paço das Flores que irá ocupar o local 
que hoje encontra-se o parque infantil, 
próximo às quadras de futebol.  “A re-
paginação do espaço, que hoje está em 
desuso e obsoleto é uma iniciativa da 
nova gestão 2018/2022, buscando apri-
morar cada vez mais as áreas de uso 
comum da Associação, oferecendo lo-
cais aconchegantes e que promovam o 
bem-estar”, salienta o presidente.

Serão disponibilizados novos 
quiosques gourmet com capacidade 
individual para até 15 pessoas, play-
ground moderno, espaço de convi-
vência e piscina.

1313
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CHOA 2017: Uma conquista
feita pela união

Entrelaçamento de forças foi essencial para este resultado

Os caminhos traçados para que 
hajam as conquistas muitas vezes tem 
uma trajetória longa, árdua e de en-
frentamento de diversos obstáculos. 
Assim aconteceu para que, desde o 
ano de 2016, o Curso de Habilitação 
de Ofi ciais Auxiliares (CHOA) tenha 
continuidade, sendo esta um marco 
para a Corporação.

Muitas foram as reuniões e pe-
didos dos representantes classistas 
para que este resultado fosse alcan-
çado. “É muito importante lembrar 
sobre a atuação incisiva e incansável 
das Entidades classistas em prol de 
mais um CHOA, que resultou na per-
manência das conquistas alcançadas 
desde 2016, dentre elas, a promoção 
imediata após a formatura”, comentou 
o presidente da Assego Subtenente 
Cláudio. A Associação também foi o 
ponto de encontro para diversos even-
tos que marcaram o caminho percor-
rido para que chegasse até a formatura 
desta 14ª Turma do CHOA. 

“Todo este esforço foi recom-
pensando ao ver 54 irmãos e irmãs 
almejarem o tão sonhado ofi cialato, 

sendo exemplo de garra, dedicação e 
persistência”, salientou o presidente.

Neste processo de conquistas res-
salta-se o apoio irrestrito ao governador 
do Estado de Goiás José Eliton Figuerêdo 
Júnior, ao Secretário Chefe da Casa Mili-
tar Cel PM Divino Alves de Oliveira e ao 
Comandante Geral da Polícia Militar de 
Goiás Cel PM Silvio Vasconcelos Nunes.

“É MUITO IMPORTANTE 

LEMBRAR SOBRE A ATUAÇÃO 

INCISIVA E INCANSÁVEL DAS 

ENTIDADES CLASSISTAS EM 

PROL DE MAIS UM CHOA”

15

Presidente em visita 
durante aula do CHOA

Sgt BM Wesley recebeu homenagem, em 
nome da Assego, das mãos do Tenente

 De Paula durante a solenidade 

Choa 2017 durante formatura 
militar na Academia de Polícia
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ENQUETE DE OPINIÃO

Buscando uma forma legal de 
democratizar a participação 
dos policiais e bombeiros mili-

tares na escolha de seus representan-
tes, o Fórum Integrado das Entidades 
Representativas dos Militares e Pen-
sionistas de Goiás, que reúne hoje 10 
Entidades da Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros Militar e Pensionistas, 
lançou uma campanha entre as duas 
Corporações para a escolha dos no-
mes que vão disputar as eleições de 
outubro próximo.

O Fórum Integrado das Enti-
dades Representativas dos Militares e 
Pensionistas defende, em uma políti-
ca clara e transparente, a presença em 
massa dos policiais e bombeiros mili-
tares na defi nição de seus candidatos 
ao Senado, à Câmara Federal, e, tam-
bém, à Assembleia Legislativa.

Segundo o presidente da Asso-

ciação dos Subtenentes e Sargentos de 
Goiás (Assego), Subtenente PM Luis 
Cláudio Coelho de Jesus, o público 
alvo da campanha são os próprios po-
liciais militares, os bombeiros milita-
res, ativos, inativos e, também pensio-
nistas de Goiás. De acordo com ele, o 
público abrange um universo de mais 
de 26 mil pessoas, divididas nas duas 
corporações.

A enquete de opinião foi uma 
forma de unir a Polícia Militar e o 
Corpo de Bombeiros Militar em can-
didaturas viáveis, afi m de que não haja 
dispersão na hora do voto, resultando 
com isso na eleição de nomes da PM e 
dos bombeiros para representarem as 
duas corporações na política nacional 
e, também, na regional.

Para essa consulta foi lançado 
um site de opinião (seu endereço ele-
trônico é www.forumintegrado.com.

br), onde todos policiais e bombeiros  
tiveram tiveram a oportunidade de 
manifestar sua opinião para a escolha 
destes representantes. 

“Estamos assim, de modo efi -
caz e pleno, procurando alcançar a 
opinião dos policiais e bombeiros 
numa enquete de opinião quantita-
tiva, defi nindo como operacionaliza-
ção da coleta de dados, o site www.
forumintegrado.com.br. Na verdade, 
uma ferramenta tecnológica para que 
cada policial militar, bombeiro, ati-
vo, inativo e pensionista acessasse e 
manifestasse a sua opinião”, diz Luís 
Cláudio.

Ainda de acordo com o presi-
dente da Assego, o site permaneceu 
disponível para os opinantes dos dias 
01 a 15 de junho e os resultados da en-
quete refl etiu o pensamento de mais 
de cinco mil opinantes.

Integrantes da Segurança Pública de Goiás  já têm 
36 pré-candidatos  para  disputarem as eleições deste ano

Militares em busca da 
representatividade da categoria

Representantes de Entidades 
militares e comandantes 

gerais PM e BM no dia da 
apresentação do site
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Pré-candidatos pedem votos
Muitos pré-candidatos disputa-

ram a indicação de seus nomes para re-
presentarem a Polícia Militar e o Bom-
beiro Militar nas eleições deste ano. Nas 
redes sociais, principalmente no Face-
book, Whatsapp e Twitter, os postulantes 
se apresentaram como pré-candidatos. 

Um exemplo é o hoje deputado es-
tadual Major Araújo que, em sua timeline 
do Facebook, pede a opinião  aos policiais 
militares e bombeiros militares. O coronel 
PM Viveiros, outro pré-candidato, elogia 
a iniciativa do Fórum Integrado das En-
tidades Representativas dos Militares e 
Pensionistas de Goiás, valorizando em seu 
post o glorioso brasão da Polícia Militar 
goiana, e busca apoio à sua pretensão de 
se chegar à Assembléia Legislativa. 

Outros postulantes como o Sar-
gento Ribeiro, que pretende disputar 
uma vaga à Câmara Federal, e Major 
Davi Pires, que deseja se eleger deputa-
do estadual, também, movimentam com 
banners as suas pré-campanhas. Capi-
tão Wayne, que já foi deputado federal; 
Catarino Silva, além do Sargento Belair, 
também, reforçam a enquete de opinião 
do Fórum Integrado com suas inserções 
nas redes sociais.

A ideia das prévias obteve apoio 
total das duas corporações.  O coronel 
Márcio André de Morais, comandante-
-geral do Corpo de Bombeiros, lembrou 
que a consulta é um fato histórico. “A 
iniciativa surge principalmente porque 
estamos despertando a consciência polí-
tica em nossos militares”, afi rmou à nossa 
reportagem. 

Já o coronel Sílvio Vasconcelos, 
comandante-geral da Polícia Militar de 
Goiás, lembrou que a ação é um mo-
mento importante e histórico para as 
duas corporações. “Sem unidade não há 
representatividade. Nós precisamos ter 
essa representação para que possamos 
lutar pelos nossos direitos”, disse.

Fórum Integrado das Entidades Representativas
dos Militares e Pensionistas em Goiás

  SENADOR (A) - ESPONTÂNEA   SENADOR (A) - ESTIMULADA

  DEPUTADO (A) FEDERAL - ESPONTÂNEA   DEPUTADO (A) FEDERAL - ESTIMULADA

1. Tenente Coronel PM Caixeta ...... 307 votos ...... 5,71%
2. Capitão PM Wayne .................... 251 votos ...... 4,67%
3. Sérgio Goiano ............................ 86 votos ...... 1,60%
4. Outros pré-candidatos civis: .... 1.684 votos .... 31,35%
5. Em branco, nulo: .................... 2.942 votos .... 54,78%
A soma dos demais citados obtiveram menos de 1% das 
opiniões 100 votos - 1,87%

1. Tenente Coronel PM Caixeta .... 1.427 votos .... 26,57%

2. Capitão PM Wayne ................ 1.144 votos .... 21,30%

3. Outros pré-candidatos civis .... 2.339 votos .... 43,55%

4. Em branco, nulo ........................ 460 votos ...... 8,56%

1. Coronel PM Alessandri .............. 1.168 votos .. 21,75%

2. Sargento PM Denise ......................491 votos .... 9,14%

3. Tenente BM Thiago Fagundes ........204 votos .... 3,80%

4. Major Araújo ..................................163 votos .... 3,03%

5. Em nenhum deles, branco, nulo  2.877 votos .. 53,57%

6. Outros pré-candidatos civis ..........233 votos .... 4,33%

A soma dos demais citados obtiveram menos de 1% das 
opiniões 234 votos - 4,35%

1. Coronel PM Alessandri ............ 2.942 votos .... 54,78%

2. Sargento PM Denise ................ 1.011 votos .... 18,82%

3. Sargento PM Alisson Maia ........ 145 votos ...... 2,70%

4. Coronel BM Puglia .................... 114 votos ...... 2,12%

5. Tenente BM Jussimar ................ 109 votos ...... 2,02%

6. Sargento Teles .......................... 100 votos ...... 1,08%

7. Em nenhum deles, branco, nulo .. 932 votos .... 17,35%

A soma dos demais citados obtiveram menos de 1% das 
opiniões - 17 votos - 0,3%

  DEPUTADO (A) ESTADUAL - ESPONTÂNEA   DEPUTADO (A) ESTADUAL - ESTIMULADA

1. Major PM Araújo ...................... 1.154 votos .. 21,49 %

2. Comandante Helbingen .............. 700 votos .... 13,03%

3. Coronel PM Adailton ................ 353 votos ...... 6,57%

4. Sargento PM Rocha .................. 168 votos ...... 3,12%

5. Cabo PM Senna ........................ 167 votos ...... 3,10%

6. Capitão PM Tarley........................ 161votos ...... 3,00%

7. Sargento PM Bueno Hernany .... 129 votos ...... 2,40%

8. Coronel PM Viveiros .................. 100 votos ...... 1,86%

9. Sargento PM Denise Brasil .......... 89 votos ...... 1,65%

10. Sargento PM Gilberto ACS ........ 86 votos ...... 1,60%

11. Sargento PM Belair .................... 62 votos ...... 1,15%

12. Coronel PM Silvio ...................... 61 votos ...... 1,13%

13. Outros pré-candidatos civis ...... 75 votos ...... 1,40%

14. Em nenhum deles, 
branco, nulo ................................ 1.869 votos .... 34,80%

A soma dos demais citados obtiveram menos de 1% das 
opiniões 196 votos - 3,65%

1. Major PM Araújo ...................... 1.779 votos .... 33,13%
2. Comandante Helbingen .............. 800 votos .... 14,90%
3. Capitão PM Pedro Rocha............ 677 votos .... 12,61%
4. Coronel PM Adailton .................. 448 votos ...... 8,34%
5. Cabo PM Senna ........................ 262 votos ...... 4,88%
6. Sargento PM Bueno Hernany...... 227 votos ...... 4,22%
7. Capitão PM Tarley...................... 199 votos ...... 3,70%
8. Sargento PM Rocha .................. 154 votos ...... 2,86%
9. Coronel PM Viveiros .................. 131 votos ...... 2,44%
10. Coronel PM Beleli .................... 123 votos ...... 2,29%
11. Coronel PM Silvio ...................... 74 votos ...... 1,38%
12. Sargento Belair .......................... 66 votos ...... 1,23%
13. Coronel PM Anésio .................... 47 votos ...... 0,87%
14. Coronel PM Macário .................. 47 votos ...... 0,87%
15. Coronel PM Sérgio Caetano........ 41 votos ...... 0,76%
16. Sargento PM Mário Augusto ...... 35 votos ...... 0,65%
17. Coronel BM Gondim .................. 26 votos ...... 0,48%
18. Major PM Davi Pires .................. 23 votos ...... 0,42%
19. Soldado PM Geraldo .................. 16 votos ...... 0,29%
20. Sargento PM Narciso ................ 16 votos ...... 0,29%
21. Coronel PM Alves ...................... 11 votos ...... 0,20%
22. Sargento PM Novandir .............. 10 votos ...... 0,18%
23. Cabo PM Donato.......................... 9 votos ...... 0,16%
24. Em nenhum deles, branco, 
nulo .......................................... 149 votos ...... 2,77%

5.370 opinantes no site de enquete de opinião 
www.forumintegrado.com.br no período de 01 a 15/06/2018

eNQUETE DE OPINIÃO - INTENÇÃO DE VOTOS PARA 
PRÉ-CANDIDATOS (AS) militares e pensionistas de goiás
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POSSÍVEIS PRÉ-CANDIDATOS MILITARES

“SE HOUVER UMA UNIÃO, EM TORNO DE NOMES 

REPRESENTATIVOS, A PM CONSEGUE ELEGER MAIS 

REPRESENTANTES, SEM A FUGA DE VOTOS.”

União garante eleição

PRÉ-CANDIDATO A SENADOR

Tenente Coronel PM Caixeta

Capitão PM Wayne

PRÉ-CANDIDATO A 
DEPUTADO FEDERAL

Tenente Coronel PM Alessandri

Sargento PM Denise

Tenente BM Thiago Fagundes

Sargento PM Alisson Maia

Sargento PM Edilson Alves

Sargento PM Teles

Coronel BM Púglia

Tenente BM Jussimar

Sargento PM Ribeiro

Cabo PM Catarino

Major PM Araújo

Comandante Cel BM Helbingen

Coronel PM Sérgio Caetano

Soldado PM Geraldo

Tenente Coronel PM Beleli

Cabo PM Donato

Sargento PM Bueno Hernany

Major PM Davi Pires

Cabo PM Senna

Sargento PM Mário Augusto

Sargento PM Chagas

Coronel PM Adailton

Capitão PM Tarley

Sargento PM Rocha

Coronel PM Viveiros

Coronel PM Sílvio

Sargento PM Belair

Subtenente PM Souza

Tenente PM Uchôa

Cabo PM Glaciel

PRÉ-CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL

O Subtenente Luis Cláudio 
Coelho de Jesus, presidente da  As-
sego,  sempre defendeu uma maior 
conscientização política dos militares. 
Busca-se, dessa forma, que a represen-
tatividade dos policiais e bombeiros 
militares tenha uma maior importân-
cia no cenário politico e não o con-
trário, como geralmente ocorre, onde 
os militares conseguem grandes vota-
ções, mas divididas, acabam não ele-
gendo nenhum ou poucos candidatos.

Lus Cláudio lembra que nas úl-
timas eleições, em Goiás, a PM con-
quistou mais de 60 mil votos, elegen-
do apenas um deputado estadual, no 
caso, o Major Araújo. O presidente da 
Assego afi rma que muitos foram bem 
votados, mas sem a quantidade sufi -
ciente de votos para serem eleitos. “Se 
houver uma união, em torno de no-

mes representativos, a PM consegue 
eleger mais representantes, sem a fuga 
de votos”, comenta Cláudio.

Para muitos, o Fórum das Enti-
dades Representativas dos Militares e 
Pensionistas já é uma ferramenta con-
solidada na luta de classe em prol dos 
direitos dos militares goianos e esta 
enquete de opinião encabeçada pelo 
organismo vai dar uma melhor pers-
pectiva do cenário político para os 
militares sendo um importante pas-
so para concretização de um projeto 
grandioso para a representatividade 
da categoria nos setores político.

O Fórum Integrado das Enti-

dades Representativas dos Militares e 
Pensionistas de Goiás é formado pela 
Associação dos Subtenentes e Sargentos 
de Goiás (Assego), Associação de Cabos 
e Soldados de Goiás (ACS), Associação 
dos Ofi ciais da Polícia e Corpo de Bom-
beiros de Goiás (Assof), Caixa Benefi -
cente, Fundação Tiradentes, Associação 
das Pensionistas da PM/BM de Goiás 
(APPB), Associação dos Militares Inati-
vos de Goiás (Amigo), Associação dos 
Policiais e Bombeiros Militares de Goiás 
(APBM), União dos Militares de Goiás  
(Unimil), e Associação dos Ofi ciais da 
Reserva da Polícia Militar e Bombeiros 
Militar de Goiás (Aofmil).
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Em 1962 entrava nas fi leiras da 
Corporação um capixaba que 
escolheu Goiás como o seu Esta-

do, alicerçou aqui sua família, deixando 
seu legado até hoje. Mas esta história 
começou a ser moldada ainda no Es-
pírito Santo, quando o pai do Coronel 
QOPM R/R Álvaro Alves Júnior rece-
beu uma proposta de trabalho e trouxe 
toda a família para as terras goianas. 
Muitas foram as cidades que passou, 
até se instalar em Anápolis.

A sua trajetória na Polícia iniciou 
quando ao ver o seu irmão, já policial, 
decidiu se inscrever também para o 
concurso, passando em primeiro lugar.  
Após anos de dedicação a esta institui-
ção, em 1983, a pedido da tropa tornou-
-se um dos primeiros ofi ciais a assumir 
o Comando Geral, após 19 anos de co-
mando exercido por ofi ciais do Exército 
Brasileiro. “Nossa missão era mostrar 
que nós policiais militares também dá-
vamos conta”, comentou o Coronel.

Enquanto Comandante buscou 

executar um trabalho que até hoje é 
lembrado. Sob sua gestão houve o au-
mento de efetivo, instalação de novas 
Companhias em cidades do interior, 
modifi cação do regulamento disci-
plinar tornando-o mais humanizado, 
priorizou o aprendizado, criou o Cur-
so Especial para Sargentos e Cabos, 
participou diretamente na criação da 
primeira Companhia de Polícia Mi-
litar Feminina, instituída através do 
Decreto-lei 9967 de 14 de janeiro de 
1986, entre outros.

Dedicação ao trabalho social
“Fui para a reserva em 1987 e 

o baque foi grande, anos dedicados a 
caserna e de repente tudo mudou, foi 
assim que desde então eu venho me 

Ex-comandante geral da Polícia Militar de Goiás fala sobre
trabalho social após ir para a reserva

“A reserva me mostrou 
um novo mundo”

dedicando a área social, temos que nos 
preparar e ter uma atividade, precisa-
mos acreditar no futuro e encarar a vida 
com alegria”, ressalta o Coronel Álvaro.

Para ele este envolvimento so-
cial dentro da Corporação também é 
muito importante “vejo este trabalho 
ser realizado nos colégios militares 
levando os militares da reserva para a 
atividade novamente no Proerd e tam-
bém na comunidade Kalunga”.

Antes mesmo de saber que iria 
se dedicar a esta causa, o Coronel, en-
quanto Comandante Geral, participou 
juntamente com seus irmãos maçons, 
da construção de um asilo para idosos 
em Aparecida de Goiânia. “O apoio 
fi nanceiro também veio da primeira 
dama na época, a Lídia Quinan, a qual 
havia conseguido verba para construir 

CEL ÁLVARO ALVES JÚNIOR

Coronel Álvaro enquando 
comandante geral da PM-GO

Cel Álvaro: “precisamos 
acreditar no futuro e 
encarar a vida com alegria”

“APÓS ANOS DE DEDICAÇÃO A ESTA INSTITUIÇÃO,

A PEDIDO DA TROPA EM 1983 TORNOU-SE UM DOS PRIMEIROS 

OFICIAIS A ASSUMIR O COMANDO GERAL”

10 abrigos nos interiores de Goiás e então 
pedi um desses, também recebi a doação de 
um terreno com 4.400m² cedido por Nor-
berto Teixeira,  o prefeito de Aparecida na-
quele momento”, disse Álvaro. O asilo, inti-
tulado Associação Solar das Acácias abriga 
20 idosos. 

Além disto, o ex-Comandante Geral 
participa ativamente, desde a fundação em 
1995 até a coordenação atual, de uma cre-
che também em Aparecida de Goiânia onde 
recebe no momento 95 crianças de dois a 
seis anos. 

“Participar ativamente destas obras 
sociais após a reserva foi de fundamental im-
portância, me sinto vivo e saudável, eu vivia 
uma outra vida, a vida castrense do militaris-
mo e de repente me vi no mundo, em conta-
to com outras pessoas, com religião, aí você 
vai se envolvendo em outras atividades, ser 
mais participativo nos faz sentir mais úteis ao 
próximo e isso faz toda a diferença em nossa 
vida, fi camos espiritualmente mais tranqui-
los, o trabalho feito com amor é recompensa-
dor”, conclui o ex-comandante geral.

ANÚNCIO

Cel Álvaro juntamente com Subtenente Cláudio e demais membros
 da diretoria da Assego durante visita ao Asilo Solar das Acácias

Cel Álvaro, Subtenente Cláudio e Cel PM RR Oliveira 
em visita a creche em Aparecida de Goiânia
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A caminho da ASSEGO

ASSEGO recebe durante o primeiro semestre de 
2018 mais de 500 associados

A Associação dos Subtenentes 
e Sargentos PM & BM de 
Goiás (ASSEGO) desde o 

ano de 2014 iniciou um projeto de 
ampliação e reestruturação utilizan-
do da gestão empresarial para mol-

dar os seus princípios atuais.
Diante disto, a família ASSE-

GO tem conquistado cada vez mais 
espaço e credibilidade, ganhando 
dimensões não somente no Estado 
de Goiás, mas levando o nome da 

Entidade para todo Brasil. 
“Agradecemos à todos os novos 

associados por acreditarem em nosso 
trabalho e fazerem parte desta família 
que a cada dia cresce mais e mais”, res-
saltou o presidente da ASSEGO.
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Sócio fundador da ASSEGO 
recebe homenagem

Muitos são os homens e mu-
lheres que fazem parte da história da 
Associação dos Subtenentes e Sargen-
tos PM & BM de Goiás-Assego. Den-
tre estes, alguns nomes destacam-se 
como o do Subtenente RR Adelmar 
Gonçalves Lima. 

“Ingressei em maio de 1953 no 
curso de soldado da Polícia Militar do 
Estado de Goiás, este era o meu so-
nho, inclusive, na época queria muito 
chegar a ser Sargento, era uma missão 
muito honrosa e nós tínhamos muito 
respeito”, comenta o subtenente.

No mesmo ano de ingresso, 
conseguiu com muito esforço e dedi-
cação entrar para o Curso de Cabos, 
“fi z o curso inicialmente com mais de 
50 soldados, mas só formaram nove e 
eu estive entre os três primeiros colo-
cados”, explica. 

Em 1956, ano em que fundou-
-se a Assego, o subtenente Adelmar 
Gonçalves Lima ingressava no tão so-
nhado curso de formação de Sargentos 
em uma turma de 48 cabos, forman-
do-se apenas 12 destes. “Sempre ten-
tei fazer o meu melhor e ser exemplo 
em tudo que fi z dentro da PM, onde 
alcancei neste curso o 4º lugar”, diz o 
policial. Foi a partir de sua formatura 
como sargento que iniciou a sua histó-
ria na Associação, onde participou de 
muitas lutas e vitórias. 

Associado teve papel fundamental para o alicerce da história da Entidade

“Diante da trajetória de um ba-
luarte de nossa gloriosa Polícia Militar 
e que desenvolveu um papel impor-
tante para a existência desta Entidade, 
é nosso dever reconhecer todo este 
esforço e dedicação”, ressalta o presi-
dente da Assego subtenente Cláudio.

A Associação, em reconheci-
mento aos bons serviços prestados e 

em respeito a esta história, homenageou 
o ST RR PMGO Adelmar Gonçalves 
Lima entregando-o a Comenda “David 
Ferreira de Brito” por ter o papel funda-
mental no alicerce para o nascimento da 
ASSEGO e, na oportunidade, também 
recebeu o título de sócio remido por 
contribuir por mais de 30 anos.  

“Agradeço pela lembrança e 
pela homenagem, eu sempre amei o 
que fi z e também a Corporação que 
servi, tenho certeza que enquanto 
estive na ativa fi z o melhor que pude 
para a nossa sociedade”, conclui o ho-
menageado.

O subtenente RR Adelmar este-
ve acompanhado de sua esposa Luísa 
e suas fi lhas Silvia (TC RR PMTO) e 
Maria José. Atualmente, o subtenente 
reside em Tocantins com sua família.

“DIANTE DA TRAJETÓRIA 

DE UM BALUARTE DE NOSSA 

GLORIOSA POLÍCIA MILITAR É 

NOSSO DEVER RECONHECER 

TODO ESTE ESFORÇO E 

DEDICAÇÃO.”Subtenente Luis Cláudio, 
presidente da Assego
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Subtenente PM Cláudio, Sgt BM Leidyana e SGT BM Tércio entregaram a  Comenda ST PM David 
Ferreira de Brito ao Subtenente RR Adelmar Gonçalves Lima  na presença de sua esposa, Luísa

Presidente, diretores da Assego e 
familiares prestigiaram a homenagem






