
 
ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

GABINETE DO COMANDO 

O documento assinado encontra-se no Protocolo Geral da Corporação. 

 
Portaria n. 51/2008 – Gabinete do Comando 
 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Goiás, no uso de suas 

atribuições legais e regulamentares, nos termos 

do inciso II do art. 3º da Norma Administrativa n. 1 

de 24 de setembro de 2007, resolve: 

 
 

Art. 1º - Aprovar o Distintivo do Curso de Resgate Pré-Hospitalar, conforme 

descrição heráldica em anexo.  

 
Art. 2º – Este distintivo será utilizado pelos militares da Corporação que realizaram 

o Curso de Resgate Pré-Hospitalar no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. 

 
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando 

disposições em contrário. 

 
  CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE em Boletim Geral 
 

Gabinete do Comando Geral, em Goiânia, 4 de abril de 2008. 
 
 
 
 
 

Uilson Alcântara Manzan – Cel BM 
Comandante Geral 
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ANEXO 08 – DESCRIÇÃO HERÁLDICA DO BREVÊ DO CURSO DE RESGATE. 

 

 
ESTADO DE GOIÁS 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
GRUPAMENTO DE SALVAMENTO EM EMERGÊNCIA 

 
Descrição Heráldica do Brevê do Curso de Resgate 

 
  O brevê do Curso de Resgate é representado por um brasão triangular de cor 

laranja com grossas bordas na cor azul, tendo em seu centro a Cruz de Santo André com o 

bastão de Asclépius ou bastão de Esculápio no centro logo acima da figura de uma jaguatirica, 

também em azul, correndo. Na borda direita do triângulo há a inscrição “BOMBEIROS”, na borda 

esquerda “RESGATE” e na borda inferior “GOIÁS” em fonte branca, que são para identificação 

do órgão, do serviço de Resgate e da unidade federativa que representa. 

 

 
 
  O Brevê tem como símbolos: 

- A Cruz de Santo André, ou Cruz da Vida, símbolo dos serviços de emergência que 

simboliza nossa luta constante pela VIDA a qual é o bem maior pelo qual nos dedicamos; 
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- Bastão de Asclépius ou bastão de Esculápio representa o controle da doença (cobra) pelo 

instrumento do agente de saúde (socorrista), vale lembrar que Asclépius foi um médico da 

antiguidade que possuía um bastão com poderes mágicos; 

- A imagem da jaguatirica representa o animal mais veloz do cerrado, suas garras 

simbolizam a força de vontade e o empenho do socorrista em salvar vidas e o fato da 

mesma estar correndo mostra como o serviço de resgate é uma corrida contra o tempo na 

nobre missão de salvar vidas. 

As cores seguem o padrão internacional das Corporações de Bombeiros, o laranja 

é a cor do salvamento, e o azul é a cor do resgate, o branco foi definido para dar maior 

legibilidade ao símbolo. 

   
Descrição Heráldica das cores e escritas do Brevê 

 
 

 
 
 
Legenda Das Cores: 
 

• C – Ciano 
• K – Preto 
• M – Magenta 
• Y - Amarelo 
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Descrição Heráldica do Brevê (desenho modular) 
 

 M (módulo) é um segmento retilínio arbitrário consoante ao 
tamanho da insígnia. Assim, 10 M será sua largura e 10 M seu 
comprimento, Sendo M= 0,5 cm 

 
 
 

 
 
 
 
 

Adaptação realizada do trabalho executado pelo Ten Cel QOC HÁRISSON de Abreu Pancieri e 

do 2° Ten QOC Clayton FERNANDO de Araújo RESENDE. 
 

 
 

Leônidas Eduardo Dias – Ten Cel QOC 
Comandante do GSE 
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ANEXO 09 – BREVÊ DO CURSO DE RESGATE PRÉ-HOSPITAR, CONFORME PORTARIA N. 051/2008 – GABINETE 
DO COMANDO, DATADA DE 04/04/2008. 

 
BREVÊ DE RESGATE 

 
 

     

      40 mm              50 mm                     60 mm 
 

   

 

              70 mm         80mm 


