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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL  
 
 
Portaria n. 90/2011 – CG 
 

Aprova distintivo de curso da Corporação. 
 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás, no uso de suas atribuições, nos termos da letra f do inciso II do art. 45 do 

Decreto n. 7.005, de 30 de setembro de 2009, e considerando a proposta 

encaminhada por meio do Relatório n. 02/2011 – BM/2, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Aprovar o distintivo do Curso de Desenvolvimento de Sistemas 

de Informações, conforme descrição heráldica em anexo.  

 
Art. 2º Este distintivo será disponibilizado para uso aos militares que 

concluírem com aprovação o Curso de Desenvolvimento de Sistemas de 

Informações no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. 

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

Boletim Geral da Corporação. 

 
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

 
 

Comando Geral, em Goiânia, 21 de setembro de 2011. 
 
 
 
 
 

Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC 
Comandante Geral 
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Distintivo do Curso de Desenvolvimento de Sistemas de Informações 
 
1 – Composição: 
 
a) Brevê de Oficial – Uniforme 3º A (figura 1): 
 
 Composta por uma Fênix estilizada na cor dourada por trás de um escudo 
preto. contendo o símbolo de uma conexão USB na cor amarela sobreposta a 3 
fileiras de sequências de números binários (0 ou 1) na cor branca; uma estrela cheia, 
de cinco pontas, abaixo da conexão, centralizada e na cor branca; e uma faixa 
estilizada na cor branca abaixo da estrela, com a inscrição “CDS” na cor preta; 
 
b) Brevê de Praça – Uniforme 3º A (figura 2): 
 
 Composta por uma Fênix estilizada na cor prata por trás de um escudo preto, 
contendo o símbolo de uma conexão USB na cor amarela sobreposta a três fileiras 
de sequências de números binários (0 ou 1) na cor branca; uma estrela cheia, de 
cinco pontas, abaixo da conexão, centralizada e na cor Branca; e uma faixa 
estilizada na cor branca abaixo da estrela, com a inscrição “CDS” na cor preta; 
 
c) Brevê de Praças e Oficiais – Uniforme 4º A (figura 3): 
 
 Composta por uma Fênix estilizada na cor cinza-claro por trás de um escudo 
preto, contendo o símbolo de uma conexão USB na cor branca sobreposta a três 
fileiras de sequências de números binários (0 ou 1) na cor branca; uma estrela cheia, 
de cinco pontas, abaixo da conexão, centralizada e na cor branca; e uma faixa 
estilizada na cor branca abaixo da estrela, com a inscrição “CDS” na cor preta; 
 
2 – Simbologia: 
 
a) Fênix: símbolo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, a fênix é um 
pássaro da mitologia grega que, quando morria, passado algum tempo, renascia das 
próprias cinzas. Sua força a faz transportar em vôo cargas muito pesadas, sendo 
ainda uma ave de fogo. No brevê em questão, por ser um curso oferecido pela 
Corporação, as “Asas da Sabedoria”, geralmente utilizada nos brevês, aqui são 
representadas pelas próprias asas da Fênix utilizada pelo CBMGO; 
 
b) escudo preto: faz referência às cores utilizadas no DOS (Disk Operating System 
ou Sistema Operacional em Disco) que era o sistema operacional de disco 
dominante entre os microcomputadores baseados nos processadores de 8 bits. A 
cor preta também representa a “auto-análise” e “elegância”, fatores essenciais no 
desenvolvimento de sistemas; 
 
c) código binário (0 ou 1): o sistema binário, ou base 2, é um sistema de numeração 
posicional em que as quantidades se representam com base em dois números, com 
o que se dispõe das cifras: zero e um. Toda a computação está baseada nesse 
sistema binário e na lógica de Boole, que permite representar por circuitos 
eletrônicos digitais (portas lógicas) os números, caracteres, realizar operações 
lógicas e aritméticas. Os programas de computadores são codificados sob forma 
binária e armazenados nas mídias (memórias, discos etc.) sob esse formato; 
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d) símbolo da porta USB: Universal Serial Bus é um tipo de conexão “ligar e usar”, 
que permite a conexão de periféricos sem a necessidade de desligar o computador. 
Representou mais uma “evolução” na informática e tem uma simbologia (tridente de 
conexões) bastante conhecida entre os profissionais do meio, representando junto 
ao sistema binário a Informática e o desenvolvimento; 
 
e) estrela de 5 pontas: representa o homem nos seus cinco aspectos: físico, 
emocional, mental, intuitivo e espiritual. Tudo aquilo que necessita estar em perfeita 
harmonia para o desenvolvimento de um sistema-padrão. Apresenta ligação com os 
elementos encontrados dentro de um homem, e constituem o microcosmo, que são 
o fogo, a terra, o ar e a água, e também as áreas de atuação do Bombeiro Militar; e 
 
f) faixa estilizada: tem a finalidade de identificação oficial do Curso de 
Desenvolvimento de Sistemas, por meio da sigla CDS. 
 
3 – Dimensões:  
 
a) altura e largura da Fênix: 4 x 7 cm; e 
 
b) altura e largura do escudo preto: 2 x 1,5 cm; 
 
4 – Figuras: 

 
Figura 1 

 
Figura 2 

 
Figura 3 


