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Editorial



ST PM Luis CLÁUDIO
Presidente da ASSEGO

Para adivinhar o futuro não é 
necessário ser vidente ou super-
herói, é preciso ter uma meta, traçar 
uma estratégia e não parar até 
alcança-la. A melhor forma de 
prever o que está por vir é fazer um 
bom plantio para que a fartura venha 
com a colheita. Fazer o impossível 
para alcançar as estrelas é o que nos 

torna realmente invencíveis. Ao final de cada etapa é preciso 
olhar para trás e analisar a trajetória 
percorrida, para ver até onde 
chegamos e o que conquistamos, 
identificar erros e acertos. Apesar 
das longas batalhas, do medo, de 
a l g u m a s  h e s i t a ç õ e s  e  i n s e -
guranças, tivemos muita coragem. 
Coragem para enfrentar novos 
desafios e avançar ao desconhe-
cido. O ano de 2019, nos trouxe 
bata lhas hercúleas e  g lór ias 
inimagináveis.

Ofereço aos nossos associados, 
leitores e amigos esta sabedoria, 
pois todas as conquistas obtidas no 
ano de 2019 só foram possíveis por 
causa de vocês. Nesta edição, 
vamos prestar contas do último ano: 
relembrar as principais vitórias, os 
projetos realizados e as conquistas, 
mas também vamos mostrar o que 
temos para 2020, que com certeza 
será um ano ainda melhor para 
todos nós. 
Boa Leitura. 

Subtenente PM Luis CLÁUDIO 
Presidente da ASSEGO
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 Quero agradecer aos representantes regionais da 
ASSEGO: 3° sargento Kleber Nunes, de Posse/GO, e 
subtenente Mata, de Alvorada do Norte, que em todos os 
momentos que precisei e solicitei apoio prontamente me 
atenderam, não medindo esforços para me auxiliar. De 
fato, eles têm sido verdadeiros representantes da ASSEGO 
em nossa região.

 Estendo a gratidão ao subtenente Danillo (diretor na 
região de Formosa), ao SGT Rui (diretor de Assistência 
Social), à SGT Nélia (assistente social) e ao Vice-
presidente subtenente Wesley. Em momentos difíceis é 
que constatamos a verdadeira representatividade e aos 
citados externo meus sinceros agradecimentos. 

Cordialmente, 
3° SGT Vitor

 Venho através desse breve relato, agradecer o apoio 
irrestrito que tenho recebido da ASSEGO. 

 Estou afastado pela Junta Médica desde junho de 
2018 e impossibilitado para o serviço operacional. No 
início de janeiro de 2020, passei por outro problema de 
saúde e fiz tratamento médico (em Goiânia) onde fiz uma 
série de exames.

 No 28/01/2020 tive a oportunidade de ser recebido 
pelo presidente da ASSEGO, subtenente Cláudio, e na 
ocasião fiz questão de agradecer por todo apoio que 
recebi da ASSEGO e por ter sido (o presidente) não só um 
líder classista ou de uma instituição, mas, acima de tudo, 
um grande ser humano. 

Eu e minha família agradecemos o apoio.

Posse/GO



ASSEGO

com responsabilidade

#Retrospectiva2019

luta classista
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#Retrospectiva2019

LUTA CLASSITA

 O ano começou com diversas incertezas. Em 2019, a 
corporação militar enfrentou adversidades como o atraso salarial de 
dezembro, o não pagamento das promoções dos Praças, a ameaça de 
redução salarial, a reforma da previdência, as suposições sobre fim da 
promoção imediata e os boatos de aumento do tempo de serviço. 
Contudo, ao longo do ano, reunida com associados e amigos, a 
ASSEGO foi à luta e batalhou com vigor, marcando para sempre a 
corporação e a história da PM brasileira. 

 Os bastidores de cada uma dessas batalhas foram 
acompanhados e compartilhados através das redes sociais. 
Rapidamente circularam nos grupos de WhatsApp e páginas de 
Facebook informações que mobilizaram militares em massa para se 
posicionarem como uma única força. Ao final desses embates, graças 
à união, foi logrado êxito, contudo, a luta continua.

 “Juntos somos fortes!”, é, sem dúvidas, a melhor descrição 
quando pensamos o significado de luta classista. Uma frase que 
simboliza a união e a irmandade. Ao longo do ano de 2019, a ASSEGO 
ocupou lugar de destaque na luta constante a favor dos direitos dos 
militares, lutas essas que resultaram em muitas vitórias para a 
categoria. 

 “A união faz a força, 'para evoluir é preciso cooperar. A 
cooperação nunca significará ausência de conflito de interesses, 
significa um conjunto de regras para negociar conflitos de interesse de 
uma forma que os resolva”, comentou subtenente Cláudio, à época. “A 
nossa união e cooperação será necessária para vencermos os 
obstáculos”, completou.

‘‘Juntos 

somos

fortes!’’ 

‘‘Juntos 

somos

fortes!’’ 
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Atraso Salarial

LUTA CLASSITA

 Cansados do descaso do governo, no dia 11 de janeiro de 2019, a Associação de Subtenentes e 
Sargentos, em parceria com outras entidades, entrou com um mandado de segurança para garantir o 
pagamento da folha de dezembro. A primeira liminar favorável foi concedida aos servidores do 
Sistema Prisional do Estado de Goiás (ASPEGO). Em seguida, no dia 22 de janeiro, o Tribunal de 
Justiça de Goiás determinou o pagamento imediato dos salários de dezembro dos policiais e 
bombeiros militares (ativos e inativos), bem como das pensionistas.

 Inconformadas, as 46 Associações e Sindicatos que representam os servidores públicos civis 
e militares se uniram no Fórum Integrado de Entidades Representativas dos Servidores Públicos e 
Militares de Goiás e juntos estabeleceram estratégias de ação para que o repasse fosse feito. No 
início de janeiro, as entidades representativas se encontraram com o Governador. 

 O Governo argumentou que tal pagamento fora possível pois havia sido empenhado pela 
gestão anterior no Orçamento Estadual de 2018, o que não teria ocorrido com os demais pagamentos. 
A assessoria do governador afirmou à época que o pagamento dos demais servidores estaria em 
estudo. 

 A proposta apresentada pelo governo foi o parcelamento do pagamento em oito vezes, ideia 
que foi rechaçada pelas entidades. As negociações continuaram, mas quando o Governo do Estado 
de Goiás quitou a folha de pagamento de outros sete órgãos, o equivalente a R$ 255 milhões, a tensão 
aumentou. 

 Com o descumprimento da medida, as entidades militares divulgaram notas de repúdio à 
União e convocaram os servidores para comparecerem à Assembleia Geral que aconteceu no dia 07 
de março, às 15 horas. O ponto de encontro foi na 
sede da Associação de Subtenentes e Sargentos do 
Estado de Goiás onde, vestidos de preto, policiais e 
bombeiros militares se mobilizaram para reivindicar 
o pagamento do salário de dezembro. 
 Juntos caminharam até a Praça Cívica em um 
ato que marcou a história da Associação de 
Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás e de 
toda a categoria. A Assembleia Geral contou a 
presença de mais de 600 militares goianos e assim o 
pagamento foi garantido.

 No final do ano de 2018, pouco depois de ter sido eleito, Ronaldo Caiado deu sua primeira 
declaração, afirmou em coletiva de imprensa que o déficit orçamentário do Estado era de R$ 3,4 
bilhões, por isso, não haveria previsão de pagamento da folha de dezembro. Foi informado que 
haveria um escalonamento no pagamento dos servidores públicos estaduais e que o início da 
quitação estaria previsto para o mês de março. 

Assego lidera mobilização por quitação do pagamento 
de dezembro de 2018

#Retrospectiva2019
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Promoções

LUTA CLASSITA

 A Associação dos Subtenentes e Sargentos PM & BM do Estado de Goiás, pioneira em prol da 
causa, sempre esteve presente na luta por melhores condições de trabalho, promoções e direitos 
dentro da Corporação. Em 2019, não foi diferente. 
 Em março daquele ano, a ASSEGO solicitou, juntamente com demais representantes de 
entidades, ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, Coronel Brum, a realização do 
CHOA/PMGO, cobrando 120 vagas. E já em agosto de 2019, a ASSEGO parabenizava os aprovados no 
concurso. 

 
Nos diversos cursos oferecidos 
pela corporação como CAS, EAS 
e EAC, a ASSEGO esteve sempre 
presente. Foram muitas as 
ações a favor da categoria: 
cedendo o Espaço de Eventos 
da ASSEGO para comemo-
rações ou contribuindo de forma 
s i g n i fi c a t i v a  a t r a v é s  d e 
descontos para associados em 
c u r s o s  p r e p a r a t ó r i o s  e 
s o l i c i t a ç õ e s  d e  v a g a s  e 
exigências.  Juntos somos 
fortes!

ASSEGO na luta pela melhoria na categoria #Retrospectiva2019
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Projeto   Patronos
 Participaram do evento os deputados 
estaduais major Araújo (PSL) e coronel 
Adailton (PP), o prefeito de São Luiz dos 
Montes Belos, major Eldecirio (PDT) e os ex-
comandantes gerais da Polícia Militar coronel 
Álvaro Alves Júnior e Joneval Gomes de 
Carvalho. 

 A política brasileira tem mudado. Os 
eleitores estão cada vez mais exigentes e bem 
i n f o r m a d o s ,  b u s c a m  p o r  c a n d i d a to s 
capacitados e sobretudo por renovação. O 
clamor popular por mudanças no cenário 
político trouxe a figura dos militares como um 
caminho para renovação, motivado pela 
disciplina, moral e retidão caraterísticas da 
tropa.
 Neste cenário, o Projeto Patronos 
nasceu buscando atender uma necessidade 
social: representantes preparados para o 
desafio da gestão pública. O Projeto visa 
aumentar a representatividade militar no meio 
político através de capacitação e planejamento 
dos pré-candidatos para o próximo pleito. 
 O Patronos foi lançado um ano antes 
das eleições de 2020, para preparar pessoas 
comprometidas e realizadoras que desejam 
ingressar na política. É uma iniciativa de 
militares para militares e a sociedade. E é 
importante destacar, não é um partido político.
 O objetivo é preparar a representação 
política dos militares como defensores 
c a p a z e s  d e  s e  a r t i c u l a r e m  e  d e  s e 
posicionarem estrategicamente. O Patronos 
vem para mudar a história política dos militares 
com honestidade, diálogo e dedicação.
 No dia 05 de outubro de 2019, A 
Associação de Subtenentes e Sargentos do 
Estado de Goiás (ASSEGO) foi a anfitriã do 
grande evento de lançamento do Projeto 
Patronos. Idealizado e organizado pela 
ASSEGO em parceria com a Vila Santa 
Comunicação, o evento reuniu cerca de 120 
pessoas para a primeira rodada de palestras. O 
tema foi “Eleições 2020: como se tornar mais 

competitivo usando as redes sociais, discurso, 
planejamento e conhecimento”.

LUTA CLASSITA
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LUTA CLASSITA

 Na ocasião foi feito o pré-lançamento 
das pré-candidaturas do major Araújo à 
prefeitura de Goiânia e do cabo Rodolfo à 
vereador da capital.  “Esse evento é fenomenal. 
Acredito que se tivermos bons resultados nas 
e l e i ç õ e s ,  e s t e  p r o j e t o  s e rá  u m  d o s 
responsáveis. O conhecimento adquirido aqui 
é gigante”, disse major Araújo, que elogiou 
também a organização do evento. 
Araújo ainda ressaltou, que o cidadão está 
cansado da velha política e garantiu inovação, 
caso eleito. Ele ainda incentivou os militares a 
estarem mais presentes: “Nós militares, 
preenchemos todos os requisitos necessários 
para a política, estamos em todos os âmbitos 
sociais e conhecemos bem os problemas 
urbanos e sociais”, destacou o deputado.

Ao fazer uso da palavra, o presidente da 
ASSEGO, subtenente Cláudio, agradeceu aos 
presentes, destacando a importância do 
for ta lec imento da categor ia  e  a  rea l 
necessidade da representatividade nas esferas 
do executivo e legislativo. Ele destacou ainda o 
trabalho do coronel R/R João Batista de 
Oliveira, articulador político da entidade, um 
dos incentivadores do projeto. 

 Foi oferecido aos participantes um ciclo 
de palestras ministrado por profissionais de 
diversas áreas, como estrategista digital 
Cristiomar Silva, o arquiteto de informação 
Gercyley Batista, o líder do Renova Goiás major 
Tarley e os jornalistas Ulisses Aesse e Welliton 
Carlos. Eles ensinaram aos participantes a 
forma como deve se portar um pré-candidato, 
desde sua atuação nas redes sociais até o foco 
na legislação eleitoral. 

Atuante há vários anos na área de ensino, 
principalmente para carreiras policiais, cabo 
Rodolfo deseja estar ainda mais presente para 
fazer a diferença na vida dos militares. Ele 
reafirmou a importância da inciativa: “O Projeto 
Patronos realmente é incrível, porque traz para 
todos nós militares a consciência política da 
importância da nossa participação nas 
eleições e em todo processo eleitoral no nosso 
Estado”.

#Retrospectiva2019
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Reforma da 
Previdência

 Por sugestão dos debatedores que 
decidiam o PL, foram convidadas a comparecer em 
Brasília diversas entidades militares e dirigentes de 
associações representativas de policiais e 
bombeiros, entre eles a ASSEGO, para contribuir e 
defender suas opiniões em relação aos termos 
incluídos no projeto. Foi nesse momento que os 
militares estaduais entraram no planejamento.
 O presidente da ASSEGO e Diretor Jurídico 
da ANERB, subtenente Claudio esteve presente em 
todos os debates. Convidado pela Deputada 
Federal da PMSP Kátia Sastre (PL), ele conduziu 
uma brilhante apresentação frente à Deputados e 
Senadores defendendo a inclusão dos militares 
estaduais no PL como integrantes da segurança 
pública que os são. 

 Em março de 2019, foi encaminhado pelo 
Governo Bolsonaro a proposta para a reforma do 
Sistema de Proteção dos Militares, que foi sugerida 
como projeto de lei (PL 1945/19). Inicialmente, os 
militares estaduais não estariam incluídos nas 
regras aplicadas aos militares das Forças 
Armadas, porém, em outubro ocorreram mudanças 
s ign ificat ivas ,  g raças  a  par t ic ipação de 
representantes classistas. 

 Em dezembro de 2019, o projeto de lei foi 
aprovado e se tornou a Lei Nº 13.954, conhecida 
como Sistema de Proteção Social dos Militares. 
Desde então o subtenente Claudio, que também é 
advogado especialista em previdência, tem 
visitado quartéis e levado os detalhes da nova lei 
aos militares.

LEI Nº 13.954: Proteção Social das Forças Armadas e 
Reestruturação da Carreira Militar

#Retrospectiva2019

LUTA CLASSITA
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Prorrogação do
Direito Adquirido
Governo assina o decreto de prorrogação dos efeitos da 
nova lei previdenciária até dezembro de 2021. 

#Retrospectiva2019

LUTA CLASSITA

 Após muita articulação o governo optou 
p o r  g a r a n t i r  a  m a n u t e n ç ã o  d e s t a s 
prerrogativas e assinou o decreto no dia 13 de 
janeiro. A prorrogação do prazo diz respeito a 
aprovação na Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás(ALEGO) da PEC da Reforma 
da Previdência, que adequa as regras de 
aposentadoria dos servidores estaduais às 
novas regras federais.

 A Lei Federal nº 13.954/19, entre outras 
providências, reestrutura a carreira militar e 
dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos 
Militares. A nova lei prevê irredutibilidade da 
remuneração de ativos, inativos e sobre 
pensões militares, e mantém a paridade e a 
integralidade entre os militares da ativa e da 
reserva, reformados e pensionistas. A regra de 
transição para os servidores da ativa prevê um 
acréscimo de 17% no tempo de serviço, sobre o 
tempo que falta para completar 35 anos, a 
partir de 2021. 

 Estiveram com o Governador Ronaldo 
Caiado, no momento da assinatura, o deputado 
estadual coronel Adailton (Progressistas), 
representante da Polícia Militar, o secretário de 

Segurança Pública do Estado, Rodney Miranda , 
o Comandante Geral da PM coronel Brum, o 
Comandante Geral dos BM coronel Lemos  e  a 
secretária da Economia, Cristiane Schmidt 
entre outros.

 Com a adesão do Estado de Goiás ao 
sistema, policiais e bombeiros militares 
prestes a completar 30 anos de serviço terão 
mais um prazo com direito adquirido, sem 
alterações nas regras previdenciárias. 
Seguindo determinação do governo federal, o 
Estado que não manifestasse interesse em 
estender esse direito teria os benefícios 
extintos a partir do dia 15 de janeiro. 

13



#Retrospectiva2019

 A proposta determina que os estados 
deverão criar novos códigos de ética e 
disciplina para suas polícias. Esses novos 
códigos deverão respeitar a presunção de 
inocência, o processo legal, a dignidade da 
pessoa humana, e não poderão incluir a prisão 
disciplinar. A lei, aprovada em 11 de dezembro 
pelo Senado Federal, não afeta as regras dos 
agentes das Forças Armadas, para os quais a 
prisão disciplinar continua valendo.

Uma das últimas atividades do presidente 
Bolsonaro em 2019 foi sancionar, sem vetos, a 

referida lei de número 13.967, publicada no 
Diário Oficial da União na sexta-feira, 27 de 
janeiro. Os estados e o Distrito Federal têm 12 
meses para regulamentar seus novos 
regramentos.  Com as medidas, o governo 
Bolsonaro beneficia policiais e militares, que 
fazem parte da base eleitoral que ajudou a 
eleger o presidente em 2018. 

O presidente da ASSEGO subtenente 
Claudio, comentou sobre esta grande vitória 
para a corporação: “O fim das prisões 
disciplinares no Brasil significa o respeito ao 
E s t a d o  D e m o c rá t i c o  d e  D i r e i t o  e  à 
Constituição Federal. É a afirmação clara do 
Congresso Nacional e do Presidente da 
República, que inclusive é militar, que todos 
nós policiais militares e bombeiros militares 
somos cidadãos brasileiros. Portanto, a 
dignidade da pessoa humana, seja essa 
pessoa militar ou civil, é princípio fundamental 
e cláusula pétrea constitucional”. Claudio é 
também Diretor Jurídico da ANERMB e 
advogado especialista em Direito Militar entre 
outras especializações.

 O deputado subtenente Gonzaga (PDT-
MG), autor do projeto, diz que a nova lei acaba 
com uma punição que ele considera mais do 
que injusta: "A prisão como punição disciplinar 
é aviltante, é humilhante. Ela fere a dignidade 
das pessoas. E num país em que, via de regra, 
a pena de prisão só é admitida quando alguém 
é  condenado ac ima de  o i to  anos ,  é 
inadmissível prender um policial militar ou um 
bombeiro militar por uma falta disciplinar”.

 Até então policiais e bombeiros 
militares que cometiam uma falha disciplinar 
poderiam ficar presos no quartel por até 30 
dias, prazo este definido pelo definido pelo 
superior hierárquico. 

  prisão disciplinar foi uma regra criada 
durante a ditadura que determinava que os 
códigos de disciplina das polícias deveriam 
seguir o das Forças Armadas, o que incluía 
a reclusão sem julgamento por motivos 
como não bater continência ou se atrasar. 

G o v e r n o 

B o l s o n a r o 

encerra o ano de 2019 

com mais este grande 

avanço em prol das 

tropas



Fim das Prisões 
Disciplinares
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Programa de Adaptação para Reserva 

#Retrospectiva2019

LUTA CLASSITA

  A palestrante e idealizadora do PARe major 
Wânia informou no evento que, “o programa PARe 
é destinado a todos os policiais militares que 
tenham atingido a maturidade profissional”. O 
Programa é coordenado pelo Centro de 
Reabilitação e Inserção Social (CRIS) do Comando 
de Saúde da PMGO, com o apoio do Comando de 
Gestão e Finanças (CGF), Comandos Regionais e 
da ASSEGO. 
 O evento contou com palestras sobre a 
importância de programar sua parada, e 
participantes do programa relataram o quanto sua 
estadia como reservista ajudou em seu dia-a-dia. 

 Em setembro a ASSEGO fez uma parceria 
marcante. Contando com o apoio do Hospital da 
Polícia Militar (HPM) e do Centro de Referência em 
Apoio Psicossocial (CRAP), a ASSEGO recebeu em 
o PARe: Programa de Adaptação para Reserva. 

 A  A S S E G O ,  c o m o  u m a  e n t i d a d e 
representativa e filantropica, ficou mais que feliz 
na parceria cujo o intuito é trazer bem-estar à 
militares.

15
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Comentários à Lei Nº 13869/19

#Retrospectiva2019

LUTA CLASSITA

Nova Lei de Abuso 
de Autoridade 

1. Qual é a lei que trata do Abuso de Autoridade 
no Brasil?

Com a medida, algumas práticas que antes 
eram comuns passaram a ser passíveis de 
punição. Outras ações abordadas pela LAA já 
eram consideradas proibidas, mas de modo 
genérico e com punição branda. Além disso, a 
legislação anterior, existente desde 1965, visava 
exclusivamente o poder Executivo. Agora, 
membros do Legislativo e Judiciário, do 
Ministério Público, de tribunais ou conselhos de 
c o n t a s  t a m b é m  p o d e m  s e r  a l v o s  d e 

penalidades.

Como essa inovação leg is la t iva  t ra ta 
especialmente com o exercício da função 
policial, a revista ASSEGO entrevistou a Dra. Ana 
Clara da Paixão. Confira:

Com entrada em vigência no 03 de janeiro de 
2020 a nova Lei de Abuso de Autoridade (LAA), 
de ação penal pública incondicionada, impõe 
novas normas de conduta para agentes públicos 
bem como novas penas. A lei prevê medidas 
administrativas (perda ou afastamento do 
cargo), cíveis (indenização) e penais (detenção, 
prestação de serviços ou penas restritivas de 
direitos). As penas podem chegar até quatro 
anos de reclusão. Em caso de reincidência, o 
servidor também pode perder o cargo e ficar 
inabilitado para retornar ao serviço público por 
até cinco anos.

No total ,  53 condutas foram definidas 
inicialmente como abusos de autoridade. O 
presidente Jair Bolsonaro vetou 23, mas 15 
acabaram restauradas ao texto após análise 
dos parlamentares. A lei ressalta, no entanto, 
que só ficará caracterizado o abuso quando o 
ato tiver, comprovadamente, a intenção de 
beneficiar o autor ou prejudicar outra pessoa. A 
mera divergência interpretativa de fatos e 
normas legais (a chamada hermenêutica) não 
configura, por si só, conduta criminosa.

Críticas dos agentes públicos a essa lei
Para policiais, representantes do Ministério 
Público e da Magistratura a redação da lei traz 
s u p o s to  a t a q u e  p a r l a m e n t a r  à  e s s a s 
Instituições, criminalizando boa parte de sua 
atuação cotidiana, como forma de retaliação 
política pela prisão de grande parte do 
Parlamento, na Operação Lava Jato.
Para eles a nova Lei de Abuso de Autoridade traz 
zonas nebulosas de ausência de taxatividade, o 
que, na prática, vai dificultar o trabalho da 
persecução penal para investigar, processar e 
punir os agentes públicos. A Polícia, o Ministério 
Público e o Poder Judiciário terão muita 
dificuldade para atuar frente aos novos crimes.
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Merece especial atenção o crime previsto no 
artigo 13, I, que identifica como crime o ato de 
“constranger o preso ou o detento a exibir-se ou 
ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade 
pública”. Isso significa que, a partir da entrada 
em vigor da Lei nº 13.869/2019, a pessoa detida 
não poderá ter sua imagem divulgada sem o seu 
consentimento, nem ser entrevistada contra a 
sua vontade. 

No dia 03 de janeiro de 2020, entrou em vigência 
a Lei Federal nº 13.869, de 05 de setembro de 
2019, que tipifica as condutas que constituem 
abuso de autoridade.  Anteriormente, vigorava a 
Lei Federal nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, 
que foi expressamente revogada pela lei nova.

Não. Os servidores públicos civis, os militares 
federais e estaduais, os membros dos Três 
Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), do 
Ministério Público (MP) e dos Tribunais de 
Contas podem incorrer nas sanções da nova Lei 
de Abuso de Autoridade.

Além disso, a exposição acidental do detido 
durante o transporte ou condução, em situações 
em que não seja possível impedir o acesso da 
imprensa, não configura crime.

2. Somente os integrantes das Forças Policiais 
podem ser responsabilizados pelo crime de 
abuso de autoridade?

Ao contrário do que foi divulgado pela mídia, 
contudo, a lei não proíbe a publicação de fotos 
de armas e objetos apreendidos, nem de 
informações concretas sobre a ocorrência. Não 
há proibição, igualmente, para a obtenção de 
fotos para registros oficiais e arquivos dos 
órgãos policiais.

3. Quais são as penas aplicáveis a quem for 
condenado pelo crime de abuso de autoridade?

5. Além do inciso I do artigo 13 da Lei nº 
13.869/2019, quais são os outros artigos de 
interesse para o policial militar que trabalha na 
operacionalidade? 
O inciso II do mesmo artigo 13 proíbe que o 
preso ou detido seja submetido a situações 
vexatórias ou constrangimento não autorizado 
em lei. Portanto, a adoção de quaisquer medidas 
abusivas ou desnecessárias, que causem 
vergonha ou humilhação ao detido ou preso, 
podem configurar o crime de abuso de 
autoridade. É importante registrar, contudo, que 
o uso de algemas, nos casos em que haja 
resistência, fundado receio de fuga ou risco à 
integridade física do preso ou de terceiros, não 
consubstancia o crime de abuso de autoridade. 

Detenção, de 01 a 04 anos, e indenização pelo 
dano causado, em valor a ser fixado na 
sentença. O Juiz poderá decretar ainda a 
inabilitação para o exercício do cargo pelo 
período de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e, no caso de 
reincidência,   a perda do cargo.

4. Quais são os reflexos da nova Lei de Abuso de 
Autoridade na atividade operacional da Polícia 
Militar?
A Lei  nº  13.869/2019 trouxe diversos 
dispositivos que ampliam a proteção à imagem 
e à privacidade da pessoa presa ou detida e isso 
reflete diretamente na forma de condução das 
ocorrências.  Algumas condutas que eram 
adotadas rotineiramente na prática policial 
foram criminalizadas pela nova lei, e os policiais 
militares que atuam no serviço operacional 
devem estar atentos para não incorrer em 

ilegalidades. 

#Retrospectiva2019

LUTA CLASSITA

e seus reflexos na 

Atividade Operacional 
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#Retrospectiva2019

LUTA CLASSITA
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Finalmente, o artigo 22 da nova lei proíbe o 
i n g r e s s o  e m  “ i m ó v e l  a l h e i o  o u  s u a s 
dependências” sem autorização judicial ou do 
ocupante (art. 22). É bom lembrar que, se o 
ocupante do imóvel consentir no ingresso, não 
haverá crime, mas, para a segurança do policial, 
a autorização deverá ser formalizada mediante 
a assinatura de termo de consentimento, ou 
mesmo através de gravação de vídeo.

É preciso ter em mente, contudo, que  todas as 
condutas  descritas na Lei de Abuso de 
Autoridade só serão puníveis se forem 
“praticadas  com a finalidade específica de 
prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a 
terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou 
satisfação pessoal” (§1º do artigo 1º).  O 
objetivo da lei é evitar que os agentes públicos 
excedam ou abusem da autoridade que lhes foi 
conferida em razão do cargo ou função, e não 
impedir que trabalhem corretamente. 

É Advogada da ASSEGO, 
responsável pelas ações 
penais que tramitam na 
Auditoria Militar. 

Portanto, o agente público que se mantém no 
limite de suas atribuições, conduzindo-se com 
probidade e boa-fé, não deve se sentir 
intimidado pela nova lei. Desde que suas ações 
possam ser justificadas em razão do interesse 
público e da necessidade do serviço, não haverá 
que se falar em abuso de autoridade.

Para garantir a integridade física e moral dos 
presos ou detentos, a lei determina que não 
poderão ser mantidas pessoas de sexos 
diferentes na mesma cela ou espaço de 
confinamento, nem criança ou adolescente com 
adulto (Art. 21). No caso de transexual, já havia 
regulamentação anterior sobre a matéria, 
determinando que ele deve ser conduzido 
sozinho ou com pessoas do mesmo gênero 
(Decreto nº 8.727/2017).

6. O que esperar da nova Lei de Abuso de 
Autoridade? Haverá impactos negativos na 
segurança pública?

Dra. ANA CLARA VICTOR 
DA PAIXÃO é Mestre em 
Ciências Penais (UFG), 
Pós-graduada em Direito 
P r o c e s s u a l  P e n a l , 
Criminologia (UFG), e 
S e g u r a n ç a  P ú b l i c a 
(SAESP-GO). 

A nova lei  proíbe, ainda, que o preso ou detido 
seja forçado a produzir prova contra si mesmo 
ou contra terceiro  (art. 13, III), estabelece  que o 
responsável pela prisão ou detenção deve se 
identificar ao preso ou detido (art. 16), e 
assegura a este o direito de se comunicar, 
pessoal e reservadamente, com seu advogado, 
exceto em casos devidamente justificados  (art. 
20).

Celebrada  por organizações de Direitos 
Humanos e advogados criminalistas, a Lei nº 
13.869/2019 é vista com reservas pelas 
autoridades policiais e especialistas em 
segurança pública, que sustentam que  algumas 
vedações nela impostas  – como a divulgação 

de imagem de suspeitos, ou a restrição à 
realização de determinados atos probatórios – 
i m p a c t a m  d i r e t a m e n t e  n a  c o l e t a  d e 
informações importantes para o esclarecimento 
dos crimes, e que certamente implicarão na 
redução de casos solucionados e de prisões  
efetuadas.





CENTRAL DE

O MELHOR PRA
Com novos integrantes e de espaço novo, a 

Central de Atendimento está a postos para 

os associados.

Chefiada pelo vice-presidente da ASSEGO, 
subtenente Wesley, atualmente, o time é 
formado pelos profissionais: Bárbara 
Negreiros, Gabriel Felipe Araújo Costa e 
Valdineia de Souza Martins. A Central fica na 
sede administrativa da Associação e presta 
atendimento por telefone, whatsapp e e-mail.

Seg. a Sex: 08:00 às 17:00

E-mail: vicepresidencia@assego.com.br

A Central de Atendimento da ASSEGO foi 
completamente reformulada em 2019 para 
melhor lidar com o dia-a-dia do associado. Um 
novo espaço com profissionais bem treinados 
para resolver qualquer situação e oferecer o 
melhor da Associação. 
O departamento foi idealizado com o intuito de 
facilitar a vida do associado que se perdia 
frente a tantas diretorias. “Foi tudo muito 
debatido em várias reuniões (montou-se 
inclusive uma apostila com todas os cargos 
definidos). Era clara a necessidade de 
segmentar departamentos e concentrar 
funções bem definidas e delimitadas em um 
só ambiente”, conta o gestor do departamento, 
vice-presidente subtenente Wesley. 

Além das vantagens de ter um atendimento 
completo e dinâmico, a Central de 
Atendimento também funciona como fonte 
orgânica de pesquisas. Em contato com o 
público diariamente, os atendentes 
conseguem ouvir opiniões e reclamações dos 
sócios, com base nas informações 
demonstradas através de minuciosos 
relatórios mensais com quantidades de 

ligações feitas, pesquisas de satisfação, 
quantidades de filiações, desfiliações, 
remissões e atendimentos. Dessa forma a 
diretoria tem dados concisos que possibilitam 
a melhora contínua dos serviços da 
Associação. 

Horário de funcionamento:

Contato: (62) 3281-3177
Whatsapp: (62) 9246-9099
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ATENDIMENTO:

ATENDER VOCÊ!

Figura conhecida e muito querida por todos os 
sócios, Gisele deixa a ASSEGO. Após anos 
fazendo parte da família, em janeiro de 2020 
ela disse adeus para alçar voos mais altos. A, 
até então coordenadora da equipe de 
atendimento, assessora da vice-presidência e 
pessoa de confiança da Associação, 
participou de todo o processo de formação e 
planejamento do que hoje conhecemos como 
Central de Atendimento. Gisele afirmou em 
entrevista que “Participar dessa inovação, de 
fazer a associação funcionar como empresa 
privada que é, porém, com as particularidades 
da ASSEGO - que é atender ao sócio 
oferecendo informação, carinho e respeito - 
sob a orientação do subtenente Cláudio e mais 
diretamente do subtenente Wesley, foi 
enriquecedor pra mim como pessoa e 

profissional”.

Muito querida em todas as áreas, desde as 
colaboradoras da limpeza até o presidente, 
sua despedida foi saudosa, mas também 
muito alegre. “Gisele sempre foi peça crucial 
aqui dentro da ASSEGO, vai fazer muita falta. 
Torcemos sempre por ela, é uma profissional 
exemplar e uma pessoa muito querida”, disse 
subtenente Claudio. “Ela vai fazer muita falta, 
especialmente pra mim, era meu braço direito. 
Mas fico muito feliz que ela siga seus sonhos 
e torço muito pelo seu sucesso. As portas aqui 
estarão sempre a abertas pra ela”, comentou o 
vice-presidente subtenente Wesley.

Falando por toda a família ASSEGO 
encerramos essa matéria com todo carinho do 
mundo por você Gi (como é conhecida por 
todos), estamos na torcida pelo seu sucesso! 

Despedida

Advogada por formação ela agora busca uma 
nova jornada, Gisele deixa seu carinho à 
equipe e colegas de casa: “Em que pese ser 
advogada, mas não a exercendo diretamente 
na ASSEGO, tive muito respeito e carinho de 
todos. Fiz amizades que levarei para a vida. Eu 
sei que vale muito a pena vestir a camisa da 
empresa, executar e aprender o que tiver de 
aprender, onde eu estiver e independente de 
qual função exercer, vou levar as lições que 
aprendi aqui.”

ATENDIMENTO
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JURÍDICO

 A atual gestão do 
departamento jurídico da 
ASSEGO, realizada pelo 
sargento Sérgio, promoveu 
uma verdadeira trans-
formação dessa área tão 
importante para a 
associação. Desde 2018 o 
efetivo de advogados mais 
que dobrou, a estrutura foi 
totalmente renovada e os 
números não param de 
subir. 

+ R$ 1.3 milhões em ações indenizatórias 
conquistadas;

 Diretor presente e ativo, o 
sargento Sérgio faz tudo sempre muito bem 
pensado para o benefício do associado: “Desde que 
assumi o jurídico eu firmei o compromisso de 
transformar esse departamento. Esta é uma área 
muito sensível e de suma importância na vida do 
militar, é necessário excelência. Ninguém quer 
precisar do jurídico, mas quando precisar ele tem 
que ser efetivo e certeiro.”, disse ele em entrevista.

340 promoções deferidas;

+ 435 sentenças procedentes;

 E para embasar a fala, nada melhor do que 
fatos e números.

Confira:

87% de êxito na esfera criminal;

100% de aprovação de licenças paternidade;
+ 1000 prazos cumpridos;
+ 1000 atendimentos realizados;

 Na seara administrativa foram inúmeras  
vitórias em ações de isenção de Imposto de Renda 
e ações indenizatórias relativas ao Césio 137. Vale 
destacar ainda a grande procura de defesa para 
Processos Administrativos Disciplinares e 
Conselhos de Disciplina e Sindicâncias, onde o time 
de advogados ASSEGO obteve muitas  sentenças 
favoráveis. 
 No Direito de família foi estabelecido um novo 
recorde na Associação:  86 militares obtiveram 
êxito em suas demandas familiares que englobam 
divórcios, inventários, partilhas, adoções, alimentos 
e exoneração de alimentos. 
Essas vitórias se devem à excelente gestão e o time 
de advogados competentes e compromissados. 
São 12 na capital e mais 26 espalhados pelos 11 
escritórios regionais, atuando cada um deles em 
suas áreas de especialização.
 Confira no quadro as ações coletivas e 

individuais mais procuradas pelos militares e que 
são atendidas pelo Jurídico ASSEGO:

Com previsão de instalação para março de 2020, a 
Controladoria Jurídica será responsável por fazer o 
controle de uma série de atividades no 
departamento. O setor vai operar estipulando 
critérios de padronização e parametrização de 
procedimentos e dados que deverão ser seguidos 
por todos os colaboradores, a fim de que não haja 
dúvidas ou conflito de informações.
O intuito maior é assegurar que não haja erros ou 
perca de prazos durante o deslinde dos processos 
em andamento. A Controladoria Jurídica visa 
garantir maior segurança na gestão de todos os 
processos sob a responsabilidade do 
departamento, agindo principalmente no controle 
dos prazos das audiências e da qualidade dos 
serviços prestados.

Previsto para março de 2020 o Plantão Jurídico vai 
possibilitar atendimento aos finais de semana. 
Como o trabalho do militar não para, o jurídico 
também não pode parar. Com a implementação do 
projeto haverá sempre um advogado a disposição 
dos associados ASSEGO para casos de extrema 
urgência na seara criminal, tais como, diligencias 
em delegacias, habeas corpus, prisões entre 
outros.

Plantão Jurídico

2020: muito a conquistar
Para este ano que acaba de começar, o Jurídico 
ASSEGO quer bater novos recordes de ações e 
atendimentos além de implantar novos projetos 
como a Controladoria e o Plantão Jurídico. 

Controladoria Jurídica

Veja:

Telefone do plantão: (62) 99278-7173

SGT PM Sérgio

Dir. Jurídico  

Defender seu direito, nossa missão!
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ASSEGO PARA TODOS

ASSEGO 63 ANOS: UMA 
GRANDE COMEMORAÇÃO
Uma grande festa com a inauguração dos novos espaços de lazer 

O ano de 2019 foi marcante em 
todos os aspectos, foram grandes 
conquistas que transformaram a 
Associação de Subtenentes e 
Sargentos PM & BM do Estado de 
Goiás. Um dos pontos altos do 
segundo ano da  gestão 2018-
2020 foi a grande Festa de 63 anos 
da associação, que inaugurou 
novos espaços de lazer para os 
associados e a para toda a 
comunidade do Setor Sul.  
Em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Goiânia, a ASSEGO 
criou o Projeto Socializando, 
voltado para o incentivo à vida 
saudável e ao ar livre. O projeto 
entregou para os associados e 
para a comunidade do Setor Sul 
uma pista de caminhada, uma 
academia ao ar livre, um ponto de 
ônibus sustentável com WI-FI 
gratuito e um parklet. Tudo doado 
pela entidade em atendimento ao 
seu caráter filantrópico e de 
utilidade pública. 
Para uso exclusivo do associado, 
foram entregues um novo campo 

Society de grama sintética e o 
aguardado Espaço das Cores. O 
novo empreendimento conta com 
dois espaços gourmet (Ouro e 
Prata) e mais seis quiosques 
equipados com churrasqueira, pia 
em granito e mesa de madeira. Os 
espaços gourmet comportam até 
40 pessoas e os quiosques até 10.  
O espaço conta ainda com um lago 
de carpas e já está disponível para 
reservas aos sócios.
Segundo o Presidente da ASSEGO, 
subtenente Cláudio, a iniciativa 
veio pelo desejo de trazer ainda 
mais conforto para o associado e 
também para a comunidade local. 
“Para nós, é muito gratificante 
fazer uma obra dessa magnitude. 
Foram convocados arquitetos e 
empreiteiros de primeira linha para 
que você, associado, se sinta ainda 
mais em casa”, destacou.
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 COMEMORAÇÃO REÚNE ASSOCIADOS

Para a entrega das obras e celebração do 
aniversário foi realizado um grande evento no dia 
07 de dezembro de 2019. Foram mais de 1700 
presentes entre associados, familiares e 
autoridades. O senador Vanderlan Cardoso, os 
deputados estaduais coronel Adailton e Major 
Araújo e o vereador Anselmo Pereira marcaram 
presença. 
Na festa foi oferecido um legítimo almoço 
carreteiro com arroz típico, bois e leitoas no rolete, 
churrasco no fogo de chão e ainda bebida à 
vontade. Os associados também puderam levar 
para casa um copo ou caneca exclusiva do evento 
e concorreram a diversos prêmios, incluindo 2 
motos 0(zero)KM.
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HOMENAGENS

“A festa foi maravilhosa!” comentou a associada 
Flávia Araújo, na página oficial da ASSEGO. “Tudo 
lindo, comida gostosa e ambiente agradável. 
Parabéns a todos!”

“Este evento é mais que uma confraternização, é 
uma comemoração pelas conquistas da categoria. 
Quando chegamos aqui é possível perceber os 
detalhes e que é uma administração séria. Isto 
mostra credibilidade, parabenizo!”, afirmou o 
Senador no evento. Representando o prefeito de 
Goiânia, Íris Resende, o Secretário Municipal de 
Planejamento Urbano e Habitação, Henrique Alves, 
também recebeu uma medalha em agradecimento 
pelo apoio e serviços prestados à comunidade e a 
ASSEGO.

O senador, entre outros apoiadores, foi uma peça 
importante para o avanço do Sistema de Proteção 
Social dos Militares. Como forma de gratidão, a 
ASSEGO o convidou para a festa.

O senador Vanderlan Cardoso recebeu a maior 
honraria da casa, a Comenda David Ferreira de 
Brito — fundador da Associação de Subtenentes e 
Sargentos do Estado de Goiás. Em entrevista a 
Equipe de Comunicação da ASSEGO, o Senador 
afirmou que foi pego de surpresa. “Nesta manhã, 
eu só tive alegrias em vir aqui. É a mais alta 
Comenda aqui da Associação, receber esta 
honraria para mim é motivo de honra e de alegria. 
Agradeço por sempre me receberem tão bem.” 
Afirmou Vanderlan.

O segundo momento da festa foi marcado pelas 
solenidades. Foram entregues medalhas de 
agradecimento e honrarias.

Durante a solenidade, subtenente Cláudio, 
presidente da ASSEGO, também foi homenageado 
pela entidade e pela ASSOF. Após as homenagens, 
foram procedidas as inaugurações das obras. 
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Preparatório PMGO Gratuito

 As consequências da crise econômica 
afetam o todo de uma nação e podem alcançar 
proporções continentais. O Brasil ainda sofre o 
impacto de uma onda de crise que vem se 
alastrando ao longo de quase três anos. Somente 
agora ela dá sinais de mudanças devido a, entre 
outros fatores, algumas reformas já efetivadas e 
outras em pauta pelo governo. 

 Ciente desse cenário e preocupada com o 
futuro da tropa goiana, a ASSEGO, em parceria com 
o Instituto Rodolfo Souza, lançou o Projeto Social 
Curso Preparatório para o Concurso da PMGO em 
Campos Belos e Mozarlândia. Idealizado pela 
equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) de 
Campos Belos e pelos sargentos Elimar e Jota 
Junior de Mozarlândia, o projeto conta com apoio do 
Instituto Federal de Goiás e Ministério Público, e 
objetiva beneficiar a população de vários municípios 
da região. 
 Os alunos assistirão a aulas on-line 
ministradas pela equipe de professores do Instituto 
Rodolfo Souza com foco no concurso da PMGO 
2020. As salas foram disponibilizadas pelo Instituto 
Federal. Além do conteúdo teórico os alunos 
também se preparam para TAF com o auxílio das 
forças policias locais.
 O presidente da ASSEGO relembrou das 
dificuldades que passou antes de ingressar na 
corporação e destacou a importância deste projeto 
na vida dos jovens, ressaltou que a Assego está 
junto  ao Instituto Rodolfo Souza para proporcionar 
aos alunos a oportunidade de se preparar com os 
melhores. 

 No caso da Polícia Militar a dificuldade vai 
além, pois acima da dedicação e do trabalho duro é 
necessário ter vocação. O trabalho do militar é de 
grande risco e baixo reconhecimento, é preciso 
querer muito, sonhar com a farda e amar de verdade 
essa corporação. Justamente por isso os 
concursos policias são divididos em diversas fases: 
prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão 
f í s i c a  ( TA F ) ,  t e s t e  p s i c o t é c n i c o  e ,  p o r 

fim,investigação de vida pregressa. Só os 
verdadeiramente fortes, física e psicologicamente, 
vão até o fim e têm a honra de ingressar na PMGO.

 Por isso milhares de pessoas estão em 
busca de concursos públicos, seja de cursos 
preparatórios, material didático, entre tantas outras 
coisas. Os concursos são uma forma de garantir 
colocação segura no mercado de trabalho e salários 
gratificantes.

 Não existe uma fórmula mágica para mudar 
de vida de um dia para o outro. Toda mudança 
positiva e que tenha resultados contínuos é 
resultado direto de muita dedicação e muito 
trabalho a médio e longo prazo. Quem realmente 
possui o desejo de mudar de vida, conseguir 
estabilidade financeira e profissional, não desiste 
fácil.

 ASSEGO
  SOCIAL#
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VENHA
 para

ARUANÃ
 com a

ASSEGO

Passeios Ecológicos

Com tamanho tesouro natural e inúmeras possiblidades, os moradores da 
região oferecem ao público passeios ecológicos, apresentando aos turistas 
lagos e lagoas marginais que são berçários para a reprodução da fauna 
aquática e também habitat para aves da fauna silvestre brasileira e 
internacional, que cruzam a região em rota migratória.

Todos os anos na alta temporada do Araguaia a cidade  
de Aruanã recebe mais de 300 mil pessoas nos meses 
de junho e julho. Todo mundo quer aproveitar as praias de 
água doce formadas pelo baixo volume de água do rio e curtir 
a agitada noite na cidade. Mas é só disso que Aruanã é feita? 
Claro que não! A Revista ASSEGO vai te mostrar algumas atividades 
divertidas em uma das cidades turísticas mais conhecidas do estado. 

Aruanã está estrategicamente localizada no encontro dos rios Vermelho e 
Araguaia, na planície de um grande vale. O Rio Araguaia tem sua extensão de 
mais de 1.000 km, composta por belas vegetações e uma fauna diversificada 
com uma rica variedade de espécies de peixes. O rio é considerado o 3º mais 
piscoso do Brasil. 

 Descubra as 
maravilhas do rio 

Araguaia em um das 
cidades mais visitadas 

do estado.
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Aruanã, como o próprio nome já ressalta, foi 
formada com forte presença dos povos indígenas 
Karajá e Javaé os quais habitam duas aldeias: 
Buridina, no centro, e Bdè-Burè na região norte .

Aruanã incentiva e valoriza a pesca esportiva por ser uma atividade 
ecologicamente correta, além de proporcionar um lazer saudável e 

fomentar a economia local. O município, através de parcerias, 
tem buscado capacitações para os guias de pesca e 

barqueiros com foco no desenvolvimento desta atividade. 
Entre os meses de maio e outubro, as famosas praias de 

água doce são formadas em razão da baixa do Rio 
Araguaia, momento oportuno para a prática das 

diversas modalidades de pesca, dentre elas a 
esportiva. Lá é possível a locação de embarcações 
para atividades náuticas e a contratação de guias 
de pesca.

Pesca Esportiva

Turismo Étnico

É possível vivenciar a cultura dos povos originários 
da região, as aldeias são abertas à visitação e o 

turista pode conhecer os costumes e ainda levar 
pra casa suvenires artesanais feitos com uma 

variedade de matérias primas: madeira, coco, palha, 
argila e muito mais.

Em alta temporada, a praça Couto Magalhães se ilumina e 
se transforma em um espaço que recebe shows de música 

de artistas renomados do circuito nacional. Localizada no 
centro da cidade a praça concentra o comércio local e o agito. 

Além disso, os visitantes podem admirar parte da história da cidade 
contemplando os fragmentos de uma caldeira do século 19, quando 

Couto Magalhães (1837-1898) trouxe um barco a vapor para navegar de 
Aruanã a Belém do Pará. 

Shows na Praça da cidade 

A Pousada é aberta ao público militar e civil, e o associado ASSEGO possui 
um super desconto para aproveitar!

A pousada, fundada em 1976, passou por uma gigantesca ampliação e 
reestruturação em 2017: foram construídos 12 charmosos chalés em 
estilo colonial, duas piscinas com cascata, redário, parque infantil, área de 
camping e cozinha comunitária. E para maior conforto dos hóspedes, em 
2019 a pousada foi contemplada com um novo espaço de convivência 
com três churrasqueiras gourmet, ampla cozinha, banheiros e uma 
moderna recepção. 

Pousada ASSEGO

Os chalés são equipados com TV, ar condicionado, cama de casal e de 
solteiro e banheiro privativo. O espaço ainda conta com estacionamento 
próprio e toda segurança para uma estadia tranquila.

POUSADA ASSEGO 

ARUANÃ

RIO ARAGUAIA

CHÁLES 

PISCINAS

ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
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Percorrendo o estado, a Associação de Subtenentes e 
Sargentos do Estado de Goiás leva consigo atualizações 
sobre o dia-a-dia do militar, assessoria jurídica e ações 
filantropas.

 “Está é a nossa ligação com o militar 
interiorano, com quem não temos contato 
constante”, explica o presidente subtenente 
Claudio sobre a ação. São oferecidos serviços de 
assessoria jurídica, atendimentos na área da 
saúde, corte de cabelo gratuito e no final do dia, um 
campeonato de futebol com os servidores locais 
como forma de confraternização.
 Além de oferecer serviços o ASSEGO 
Itinerante visa, acima de tudo, ouvir o militar que 
reside nas cidades fora da metrópole. “Isso nunca 
aconteceu antes, é a primeira vez que a 
Associação se preocupa com a gente aqui no 

interior. Sempre fomos esquecidos, mas dessa vez 
a ASSEGO está aqui, está presente”, disse SD. De 
Moura de Campos Belos.

Jurídico Itinerante 

 O ASSEGO Itinerante é um projeto que leva 
os serviços disponíveis na capital até o associado 
no interior. É realizado um dia de mutirão de 
serviços essenciais e integrados para os militares 
de diversas regiões do Estado. 

 A Assego, como a entidade representativa 
que é, está presente em todas as áreas. Seja com 
sua força classista, lutando pelos direitos e 
prerrogativas da categoria, seja cuidando do sócio 
em todos os momentos ou marcando presença no 
lazer e demais cuidados.  Com diretores 
espalhadas por todo o estado a Associação reúne 
um grande número de sócios que não residem em 
Goiânia, Ciente disso a atual gestão (2018-2022), 
presidida pelo Subtenente Cláudio, criou o ASSEGO 
Itinerante.

 Apesar do time de advogados espalhados 
pelos escritórios regionais da ASSEGO, é 
praticamente impossível estar em todos os 
municípios de Goiás (são 246, no total). Pensando 
nisso o diretor jurídico, sargento Sérgio, criou o 
Jurídico Itinerante. “A atividade policial, além do 
risco diário, tem que lidar também com as 
consequências jurídicas do trabalho. A associação 
precisa ser presente, não podemos deixar nossos 
irmãos dependentes do serviço público. Nosso 
time tem a missão de defender o direito do militar, e 
pra isso vamos onde ele estiver”, disse o sargento. 
 No dia da ação, um time qualificado de 
advogados fica à disposição para consultas, são 
informadas as ações coletivas em andamento e 
também são oferecidas palestras com temas 
relevantes para o dia a dia miliciano como a nova 
Lei de Abuso de Autoridade e o Sistema de 
Proteção Social. Fica claro que a associação 
busca, além de prestar a assessoria adequada, 
também munir o combatente de informações para 
que sejam evitados futuros aborrecimentos.
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