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Palavra da presidente
Prezados associados (as),
Iniciamos mais um semestre de muito trabalho e conquistas concretas para
celebrarmos.
Conseguimos aumento do número de juízes plantonistas para a custódia de Goiânia, e
a expectativa é de que o pleito seja atendido por completo, em breve.
Conquistamos, pelo segundo ano consecutivo, 15 bolsas integrais para cursos de
mestrado e doutorado na Universidade de Girona (Espanha). E por este feito,
parabenizamos o juiz Guilherme Sarri, diretor da Escola Superior da Magistratura do
Estado de Goiás (Esmeg), pela dedicação que resultou nessa conquista, e
agradecemos ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO),
desembargador Carlos França, pela sensibilidade ao nosso pleito.
Obtivemos, ainda, a quitação da URV, pela qual lutávamos há muito tempo.
E, após um ano e meio de negociações com a Unimed - Goiânia, conseguimos para
nossos associados e associadas um plano de saúde nacional, o Aurum.
Além disso, a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego) esteve à
frente da luta pela aprovação da recomposição do subsídio, definida em 18%, cálculo
aquém do que batalhamos e merecemos, mas que continuaremos a atuar junto à
bancada de parlamentares goianos para que haja êxito.
E ressaltamos, que permanece o nosso trabalho pela aprovação da Valorização por
Tempo de Magistratura (VTM), e pelas melhorias internas no âmbito do nosso estado.
Continuaremos a atuar, ainda, em pautas como a reforma administrativa, eleições
diretas no Judiciário, juízes de carreira no STF, quarentena eleitoral aos magistrados, e
outros temas que dizem respeito diretamente à magistratura.
A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego) se fortalece a cada
vitória, assim como aufere cada dia mais respeito em âmbito nacional.
Nosso trabalho é constante, e não cessa jamais. Estejam certos disso.

Ótimo semestre a todos (as)!

Patrícia Carrijo.

Presidente da Asmego.

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE GOIÁS
PARTICIPA DA POSSE SOLENE DOS NOVOS
DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS

A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), representada
pela presidente da associação, Patrícia Carrijo, prestigiou a posse solene
dos dez novos desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

Tomaram posse: Sebastião Luiz Fleury,
- Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade,
Reinaldo Alves Ferreira, Sérgio Mendonça de Araújo, Ana Cristina Ribeiro
Peternella França, Fabiano Abel de Aragão Fernandes, Lília Mônica de Castro
Borges Escher, Camila Nina Erbetta Nascimento, Roberto Horácio de
Rezende e Jeronymo Pedro Villas Boas.

Asmego SAÚDA O DESEMBARGADOR
NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ
PELA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA

Após 12 anos de magistratura, o magistrado Norival de Castro Santomé foi
aposentado no cargo de desembargador do Poder Judiciário do Estado de
Goiás. O Decreto Judiciário nº 1.522/2022 foi assinado pelo presidente do
TJGO, desembargador Carlos França.
Norival de Castro Santomé tomou posse como desembargador no dia 5 de
março de 2010, na vaga da
Ordem dos Advogados do
Brasil, destinada ao quinto
constitucional.
-

Atualmente, atuava na 6ª
Câmara Cível. “Eu percorri
todas as carreiras jurídicas
possíveis
previstas
na
Constituição Federal e tenho
um sentimento de gratidão por
ter passado por todas elas”,
afirmou o desembargador, que
é especialista em Direito
Processual Penal, Direito Civil e
Direito Processual Civil e foiv
professor por quase 25 anos.

A Associação dos Magistrados do -Estado de Goiás (Asmego) saúda o
desembargador Norival de Castro Santomé pela trajetória de dedicação,
honradez e compromisso com o Judiciário.

ASMEGO PARTICIPA DO ENCONTRO
DE PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES
FILIADAS À ASSOCIAÇÃO DOS
MAGISTRADOS BRASILEIROS

A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), representada
pela presidente da associação, Patrícia Carrijo, esteve presente no encontro
de presidentes de associações filiadas à Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB), em Foz do Iguaçu.
Estiveram em pauta: a Valorização por Tempo na Magistratura (VTM), à
pesquisa AMB Mulheres/Enfam, à 9ª edição dos Jogos Nacionais da
Magistratura, e outros temas.

VICE-PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE
GOIÁS É ELEITO MEMBRO DO INSTITUTO
HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE GOIÁS

-

Membro da Comissão Permanente de Memória e Cultura do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás (TJGO), presidente da Comissão de Segurança
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e vice-presidente da
Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), desembargador
Luiz Cláudio Veiga Braga foi eleito membro do Instituto Histórico e
Geográfico de Goiás (IHGG) com 28 dos 31 votos.
- magistrados: os desembargadores
O IHGG tem como membros outros três
Ney Teles de Paula e Itaney Campos,e- também o juiz Abílio Wolney.
- Braga é conhecedor da literatura,
“O desembargador Luiz Cláudio Veiga
memória e história de Goiás, e tem significativas contribuições. Com
certeza, fará exímio trabalho à frente do instituto” declara a presidente da
Asmego, juíza Patrícia Carrijo.

Asmego participa da 1ª Rodada
de Diálogos Institucionais:
advocacia pública e Judiciário.

-

A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), representada
pela presidente da associação, Patrícia Carrijo, e pela diretora de interior,
Laura Ribeiro, participou da 1ª Rodada de Diálogos Institucionais: advocacia
pública e Judiciário.
O evento, coordenado pela Escola Superior da Magistratura do Estado de
Goiás (Esmeg), em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás
(PGE-GO), abordou discussões sobre os seguintes temas:

“Reputação institucional e deferência
notas
para
um
prezável
relacionamento entre advocacia
pública e o Judiciário”, com o
professor Valter Shuenquener; e “O
necessário diálogo entre advocacia
pública e magistratura para à
consolidação de precedentes”, com o
advogado da União e professor
Rodrigo Becker.
O evento, mediado pelo diretor da
Esmeg, Guilherme Sarri, contou
também com a participação do
desembargador Reinaldo Ferreira e
procuradores do Estado.

Asmego participa da 9ª reunião
da Diretoria Política Institucional e
de Apoio para Magistrados com
Deficiência ou Filhos e Dependentes
nessa Condição, coordenada pela AMB

-

A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), representada
pela juíza Denise Gondim, participou da 9ª Reunião da Diretoria Política
Institucional e de Apoio para Magistrados com Deficiência ou Filhos e
Dependentes nessa condição (DIP).
Em pauta esteve a discussão de resultados do segundo Censo realizado pelo
Centro de Pesquisas Judiciais (CPJ) sobre o tema, e o debate de outros
assuntos de interesse da magistratura.
Durante o encontro, os participantes compartilharam experiências pessoais
no enfrentamento da questão. “Muitos colegas ainda têm receio de enfrentar
esses desafios, pois ainda há muitos preconceitos. Precisamos superar
essas barreiras”, expressou a magistrada, Denise Goldim.

A Associação dos Magistrados do
Estado de Goiás participa DO
5º ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL
DE JUÍZES CRIMINAIS (FONAJUC)
A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás participou do 5º
Encontro do Fórum Nacional de Juízes Criminais (Fonajuc), onde a juíza
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e associada, Vaneska
Baruki, foi reconduzida para o biênio 2022/2024.
"É de extrema importância que a magistratura esteja sempre unida em
pautas acadêmicas, que visam dar melhor interpretação das normas
jurídicas, buscando incessantemente o aprimoramento da prestação
- associação, Patricia Carrijo, que
jurisdicional" expressou a presidente da
esteve presente juntamente com a diretora da associação, Mônica
Miranda.
Além da nova presidente do Fonajuc, a juíza do TJSP Érika Silveira de
Moraes Brandão, também foram eleitos para o biênio 2022/2024 a
vice-presidente Safira Maria Figueiredo, do STM (Superior Tribunal Militar);
as secretarias, juízas Cinthia Schiefer e Vaneska Baruki; os diretores
Acadêmicos, juízes Luiz Carlos Figueiredo, Edu Perez e Larissa Pinho
Lima; os diretores de Prerrogativas, desembargadores Edison Aparecido
Brandão e Ivana David; e as diretoras de Comunicação, juízas Karen
Schubert e Miriam Vaz Chagas.
A solenidade foi promovida pela Associação Paulista de Magistrados
(Apamagis) e pela AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), tendo
como tema central “Desafios da Magistratura: Justiça Criminal na era
tecnológica”.
O encontro do Fonajuc durou três dias e terminou em 26/6, na sede social
da Apamagis, com a participação presencial e online de magistrados de
todo o país.

A ASMEGO PARTICIPA DA POSSE DOS
NOVOS JUÍZES SUBSTITUTOS EM sEGUNDO GRAU
POR CRITÉRIOS DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

-

"Este é um marco
relevante não apenas
na vida acadêmica e
profissional dos
magistrados, mas sim
um ganho coletivo que
demonstra ilação e
constante crescimento
do poder judiciário
goiano", disse a juíza e
presidente da
associação, Patrícia
Carrijo.

A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego),
representada pela presidente da associação, Patrícia Carrijo, prestigiou a
Cerimônia de Posse dos nove novos juízes, que deixaram a judicatura em
primeiro grau, e foram substitutos em segundo grau por critérios de
antiguidade e merecimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
(TJGO), realizada no Salão Nobre da Presidência.
São eles: Adriano Roberto Linhares Camargo, Alice Teles de Oliveira, Altair
Guerra da Costa, Altamiro Garcia Filho, Avenir Passo de Oliveira, José
Ricardo Marcos Machado, Paulo César Alves das Neves, Ronnie Paes
Sandre e Wilson da Silva Dias.

Presidente da asmego escreve
artigo para jornal opopular sobre:
reajuste salarial, justo direito

- -

A Asmego PARTICIPA DA CELEBRAÇÃO
DE 164 ANOS DE EXISTÊNCIA DA
POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS

- -

A Associação dos Magistrados do
Estado de Goiás (Asmego),
representada pela presidente da
associação,
Patrícia
Carrijo,
prestigiou a celebração dos 164
anos de existência da Polícia
Militar de Goiás.
“Com satisfação expresso meus
cumprimentos, em nome da
Associação dos Magistrados do
Estado de Goiás, aos que vestem
com honra, garra e dedicação a farda
dessa corporação, promovendo o
bem-estar social e dando o apoio
necessário para o cumprimento do
compromisso com a segurança da
sociedade” disse presidente da
associação, Patrícia Carrijo.

Na ocasião, a presidente da associação, Patricia Carrijo, e Reinaldo de Oliveira Dutra ,
Roberta Wolpp Gonçalves e Bianca Melo Cintra Gonçalves, foram agraciados
formalmente com a maior comenda da Polícia Militar de Goiás: a Medalha da Ordem
do Mérito Tiradentes.
Também estiveram presentes, o vice-presidente da associação, Luiz Cláudio Veiga
Braga, a procuradora do Estado, Juliana Diniz Prudente, e o coronel da Polícia Militar
de Goiás, Rodrigo Barbosa.

A Asmego PROMOVE A TRADICIONAL
FEIJOADA DE DIAS DOS PAIS
Com muito zelo, a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás
(Asmego), promoveu um momento ímpar, de diversão e descontração em
família aos pais associados e membros.
Confira os registros na íntegra em: www.asmego.org.br

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO
ESTADO DE GOIÁS PARTICIPA DA
11ª REUNIÃO DA COORDENADORIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL

A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), representada pela
presidente da associação, Patrícia Carrijo, esteve presente na 11ª Reunião da
Coordenadoria da Justiça Estadual, realizada na Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB), em Aracaju-SE.
Em pauta: a situação dos diversos projetos legislativos de interesse dos Magistrados.

REUNIÃO DA PRESIDÊNCIA COM A
DIRETORIA CULTURAL DA ASSOCIAÇÃO
DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE GOIÁS

Em 4 de agosto, realizou-se à reunião entre a presidente da Associação dos
Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), Patrícia Carrijo e o diretor
cultural da mesma, Denival Francisco da Silva.
Em pauta: as ações do segundo semestre de 2022.

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS
MAGISTRADOS DO ESTADO DE GOIÁS
RECEBE CONVITE PARA PARTICIPAR
COMO HOMENAGEADA DA FORMATURA
DOS ALUNOS DO 15º CURSO DO GIRO

A presidente da Associação dos
Magistrados do Estado de Goiás
(Asmego), Patrícia Carrijo, recebeu
das mãos do comandante
Grupamento de Intervenção Rápida
Ostensiva (GIRO), tenente-coronel
Alex Jorge das Neves, o honroso
convite para participar como
homenageada da formatura dos
alunos do 15º Curso de Intervenção
Rápida Ostensiva da corporação.

ASMEGo PRESTIGIA O Lançamento
dos livros: Sobrepartilha da tarde e
Avenida Araguaia Rio de Memórias

O diretor cultural da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás
(ASMEGO), Dr. Denival Francisco da Silva, prestigiou o lançamento dos livros:
Sobrepartilha da tarde e Avenida Araguaia Rio de Memória.
Os livros são de autoria do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás,
desembargador Itaney Campos, sendo que o último também tem como
autoria o escritor e psicanalista Ítalo Campos, irmão do magistrado.
Na ocasião, o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
(TJGO), desembargador Zacarias Neves Coelho, representou o presidente
Carlos França. Também estiveram presentes no evento desembargadores,
desembargadoras, juízes, juízas, representantes da área cultural e servidores
do Poder Judiciário goiano.

ASMEGo participa 21ª SEMANA DA
JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA

"Gostaria de parabenizar, especialmente, a
desembargadora Sandra Teodoro Reis, presidente da
Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar, por mais uma edição da
Semana da Justiça Pela Paz em Casa. Realizar a 21ª
edição deste programa tão importante para assegurar
proteção e acolhimento às mulheres vítimas de
violência doméstica, é alcançar mais uma vitória na
batalha pelo fim da violência contra a mulher", salientou
Patrícia Carrijo em seus cumprimentos.

A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), representada pela
presidente da associação, Patrícia Carrijo, esteve presente na cerimônia de
abertura da 21ª Semana da Justiça Pela Paz em Casa, realizada no Auditório
Desembargador José Lenar de Melo Bandeira do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás (TJGO).

Asmego REÚNE MEMBROS DA DIRETORIA
EXECUTIVA E DO CONSELHO DELIBERATIVO

Em 5 de agosto, realizou-se a reunião dos membros da diretoria executiva
e do conselho deliberativo da Associação dos Magistrados do Estado de
Goiás (Asmego).
Estiveram presentes: Eduardo Álvares de Oliveira, Heber Carlos de Oliveira,
Guilherme Sarri, William Costa Mello, Rosa Lúcia Perilo, Telma Aparecida
Alves, Gilmar Luiz Coelho, Nina Sá Araújo, Flávia Nagato, Jussara Louza,
Patrícia Carrijo, Cristiane Wayne, Aline Tomás, Renata Nacagami, Roberta
Nasser Leone, Sandro Cássio Fagundes e Dioran Rodrigues; os quais a
associação agradece pelo comprometimentos e serviço prestado a
magistratura goiana.
Em pauta: temas administrativos, financeiros, ESMEG, prerrogativas e
remuneratórios da classe.

Asmego PARTICIPA DA ABERTURA DA
9ª EDIÇÃO DOS JOGOS NACIONAIS
DA MAGISTRATURA

"É sempre uma alegria ter a oportunidade de estar junto aos colegas de
todo o país - especialmente os
integrantes da delegação sergipana, os
quais nos receberam tão bem - para
além de debater pautas importantes
para a magistratura brasileira, poder
confraternizar e conhecer de perto a
cultura e belezas naturais do estado de
Sergipe” destacou a juíza e presidente
da associação, Patrícia Carrijo.

Em solenidade no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, 11 de Agosto, foi
oficialmente aberta a 9ª edição dos Jogos Nacionais da Magistratura, após
reuniões dos presidentes de associações de magistrados estaduais junto à
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).
No registro, a presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás
(Asmego), Patrícia Carrijo, juntamente ao organizador do evento, e presidente
da Associação dos Magistrados de Sergipe (Amase), Roberto Alcântara de
Oliveira Araújo.

Asmego PARTICIPA DA INAUGURAÇÃO
DO NOVO AUDITÓRIO DA ESCOLA JUDICIAL
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EJUG)
E ABERTURA DE CICLO DE PALESTRAS

"Gostaria de saudar o desembargador
e presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, Carlos França, o
desembargador e presidente da Escola
Judicial do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, Delintro Belo de
Almeida Filho, e o vice-diretor, desembargador Reinaldo Alves Ferreira, pela
iniciativa de proporcionar este momento de aperfeiçoamento e atualização
da jurisprudência, promovendo um
debate tão próximo com o ministro
Luis Felipe Salomão, que é referência
no assunto, o qual a magistratura
deposita grande expectativa para que
tenhamos uma maior proximidade do
Conselho Nacional de Justiça com a
realidade da magistratura”, salientou a
juíza e presidente da associação,
Patrícia Carrijo.

A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), representada
pela presidente da associação, Patrícia Carrijo, prestigiou a inauguração do
novo auditório da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
(Ejug) e a abertura do ciclo de palestras do ministro do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e próximo Corregedor Nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão.

A Asmego SAÚDA OAB-GO PELA INAUGURAÇÃO DA SALA
DE PRERROGATIVAS QUE RECEBEU O NOME “SALA MARCUS APRÍGIO
CHAVES”, EM HOMENAGEM PÓSTUMA AO FILHO
DO DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES

Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), saúda a Ordem dos Advogados
do Brasil - Seção de Goiás (OAB-GO) pelo gesto de sensibilidade da inauguração da Sala de
Prerrogativa localizada no edifício Olavo Berquó, que recebeu o nome “Sala Marcus Aprígio
Chaves”, em homenagem póstuma ao filho do desembargador Leobino Valente Chaves.
O advogado Marcus Aprígio Chaves e seu sócio, Frank Alessandro, foram assassinados no
exercício da advocacia, em outubro de 2020.
Acerca disto, ressaltamos que a associação repudia quaisquer crimes, sobretudo os dessa
natureza. Sabemos o quanto a advocacia e a magistratura são carreiras que, embora
autônomas e independentes, encontram obstáculos relacionados à segurança do exercício
da profissão.
Reforçamos também que a associação lutará sempre pelo livre exercício da magistratura,
pelo respeito aos magistrados e familiares, e pela segurança de todas as profissões.
E, reiteramos nossos sinceros sentimentos e amparo ao desembargador Leobino Chaves,
ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), e nosso associado.

A Asmego e Universitat
de gironda (udg), na espanha

A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego) tem satisfação em
informar que por iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Goiás (Esmeg),
foram conquistadas pelo segundo ano consecutivo, 15 bolsas integrais para os
cursos de mestrado e doutorado para juízes e desembargadores foram na
Universitat de Girona (UdG), na Espanha.
“Gostaria de parabenizar o juiz e diretor da Escola Superior da Magistratura de Goiás (Esmeg),
Guilherme Sarri Carreira, pela dedicação que resultou nessa conquista. E agradecer ao desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), Carlos França, e ao
desembargador Delintro Belo de Almeida Filho, pela sensibilidade ao nosso pleito. A capacitação
constante, além de uma exigência da carreira da magistratura, é norma do Conselho Nacional
de Justiça, portanto, Associação dos Magistrados do Estado de Goiás sempre incentivará e
apoiará o aprimoramento dos magistrados no quesito educacional e profissional”, destacou a
presidente da associação, Patrícia Carrijo.

A Asmego PARTICIPA DO 3º ENCONTRO DO
CONSELHO DE PRESIDENTES DOS
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL
O evento reuniu do dia 24 de agosto até o dia 26 de agosto, os dirigentes dos tribunais dos
26 Estados e do Distrito Federal, juntamente com juízas e juízes auxiliares das presidências,
que participaram de palestras e painéis com temas que vão ao encontro dos objetivos do
Colegiado, como a autonomia administrativa e financeira dos Tribunais e o poder de
controle do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Na ocasião, também houve a entrega da Medalha de Reconhecimento do Conselho de
Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre) ao ministro do Conselho de
Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (STJ), Luis Felipe Salomão, que tomou posse
no dia 30 de agosto como Corregedor Geral de Justiça.
O ministro foi a primeira autoridade a receber a Medalha e o ato de concessão ocorreu no
dia 25 de agosto, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).
“Para a Asmego, bem como para
toda magistratura goiana, é uma
honra que este encontro ocorra pela
primeira vez aqui, em nossa capital.
Os magistrados de Goiás têm muito
a contribuir para o debate sobre as
principais pautas da classe
atualmente, norteadas sempre pela
defesa dos princípios, prerrogativas,
autonomia, independência e funções
institucionais do Poder Judiciário”,
destacou a presidente da
associação, Patrícia Carrijo.

a Asmego MANIFESTA SATISFAÇÃO E
CELEBRA ÊXITO À PRODUTIVIDADE
ELEVADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE GOIÁS

-

A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Amego) manifesta
profunda satisfação e celebra o êxito dos magistrados e magistradas em
- da prestação jurisdicional no Poder
relação à produtividade e à celeridade
- de Justiça de Goiás (TJGO).
Judiciário do Estado de Goiás e Tribunal
"Os dados divulgados merecem ser celebrados-e aumentam a nossa responsabilidade em
direção a uma prestação jurisdicional cada vez mais célere” destaca a presidente da associação, Patrícia Carrijo.

Novos Convênios
Convênios
Aline Tomás
Coordenadora de Convênios

A Reserva 35 é nova parceira da Asmego.
A empresa oferece aos associados e seus dependentes 15% de desconto
em todos os rótulos de vinho da adega, além 5% de desconto em eventos
na Sala 2 ou Cozinha Gourmet do estabelecimento.
A Reserva 35 fica localizada na Rua 1137, 35 – Setor Marista, em Goiânia.
Os interessados podem entrar em contato pelos telefones (62) 98269-0000
e (62) 98192-3535, solicitando o atendimento por Ginamar Facuri e Tatiane
Lozzardo.

-

Novos Convênios
Convênios
Aline Tomás
Coordenadora de Convênios

A Agroeng Paisagismo é nova parceira da Asmego.
A empresa oferece aos associados e seus dependentes 15% de desconto
em serviços de manutenção de jardim, recuperação das áreas ajardinadas,
projetos e execução, irrigação automatizada e jardins verticais.
Os interessados devem entrar em contato pelo (62) 3086-6603 ou (62)
9223-2964 (WhatsApp), solicitando o atendimento pelo coordenador de
Projetos e Orçamentos, Túlio Cardoso Brito.
A Agroeng Paisagismo está localizada na Rua C-160 Qd. 296, Lt. 01, no
Jardim América, em Goiânia - GO.
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Novos Convênios
Convênios
Aline Tomás
Coordenadora de Convênios
A Olfati é nova parceira da Asmego.
A empresa oferece aos associados e seus dependentes:
- 12% de desconto para compra de produtos, equipamentos e serviços
adquiridos através do consultor;
- 15% de desconto na aquisição de quaisquer produtos através do site
lojaolfati.com.br, utilizando o cupom #OLFATIASMEGO.
A OLFATI® conta com uma grande variedade de equipamentos, destinados a pequenas e grandes áreas que difundem a fragrância de uma
forma constante e uniforme, e produtos com as melhores matérias primas
do mercado, tais como aromatizantes, neutralizadores de odor e sabonetes líquidos.
Ficou interessado(a)?
Entre em contato com Jakeline Fagundes Farias, do departamento de
pré-vendas OLFATI® pelo WhatsApp (62) 9 9681-9704.
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