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SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL  

  
 
Portaria n. 212/2016 
 

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 do art. 45 do Regulamento de 

Uniformes da Corporação, aprovado pelo Decreto n. 7.005, de 30 de setembro de 

2009, e considerando o que consta no Ofício n. 07/2016, da Coordenação do CIGOI, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Aprovar no âmbito da Corporação o distintivo do Curso 

Internacional de Gerenciamento de Operações de Incêndio, conforme descrição em 

anexo.  

 
Art. 2º O distintivo será disponibilizado para uso aos Oficiais que 

concluírem com aprovação o Curso Internacional de Gerenciamento de Operações 

de Incêndio 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, 26 de setembro de 2016. 

 
 
 
 
 

Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC 
Comandante Geral 
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Anexo 

 
Distintivo do Curso de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal 

  
Descrição 

 
Compõe-se de conjunto de engrenagens dentro de peça maior, todas 

interiores a círculo com borda suficiente para com as inscrições 

“GERENCIAMENTO” na parte superior e “OPERAÇÕES DE INCÊNDIO” na parte 

inferior. Sobre o círculo há faixa estilizada com a inscrição “CBMGO” centralizada. 

Sobreposto às engrenagens e interno ao círculo há um capacete de combate a 

incêndio e máscara do equipamento de proteção respiratória autônomo. Cruzado 

atrás do capacete constam dois machados de bombeiro, com lâminas na parte 

superior voltadas para as laterais, e abaixo do capacete uma mangueira de incêndio 

circundando os cabos dos machados, com dois esguichos reguláveis tipo pistola 

conectados às extremidades. A representação de bombeiro equipado para o 

combate a incêndio é necessária para reunião dos elementos de gerenciamento e 

incêndio. Atrás do escudete consta uma espada representando o oficial bombeiro 

militar. Nas laterais externas do círculo do encontram-se imagens de chamas 

presentes nos incêndios. 
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Regulamentação 
 
– Para uso com gandola, será confeccionado em tecido ou material flexível, na cor 

cinza, sobre suporte de cor preta em forma de elipse: 

 
 
– Para os demais uniformes, o distintivo metálico será conforme as seguintes 

especificações: 

 
 
– A faixa semicircular denominada manicaca terá 120 mm de comprimento e 30 mm 
de largura, com raio igual a 80 mm, confeccionada em tecido ou material flexível: 
 

 
 
 
 
– A utilização desse distintivo será de acordo com o que consta no item II do art. 45 
do Regulamento de Uniformes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, 
aprovado pelo Decreto n. 7.005, de 30 de setembro de 2009. 

(RGB) 
 

(RGB) 
 
 


