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PORTARIA DE CRIAÇÃO DO BREVÊ DO 2º ESQUADRÃO DO 3º 
BATALHÃO DE BUSCA E SALVAMENTO DO CBMDF E ESPECIFICAÇÕES 
COMO ANEXO 

  
Portaria n.º 2, de 25 de janeiro de 2008. 

  
Criação do brevê do 2º Esquadrão do 
3º BBS. 

  
O COMANDANTE-GERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 47, 

incisos II, V e VII, do Regulamento da Organização Básica do CBMDF, aprovado 
pelo Decreto n.º 16.036, de 4 nov. 1994; combinado com o art. 7º, inciso V, do 
Decreto n.º 15.242, de 24 nov. 1993, resolve: 

  
Art. - 1º Criar o brevê do 2º Esquadrão do 3º Batalhão de Busca e Salvamento. 
Art. - 2º O brevê deverá ser bordado no bolso direito do macacão de vôo. 
Art. - 3º A descrição e heráldica do referido brevê, que segue como anexo 1 ao 

presente boletim, e suas respectivas utilizações e especificações. 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília-DF, 25 de janeiro de 2008. 
 

JOSÉ ANÍCIO BARBOSA JÚNIOR – CEL QOBM/Comb. 
Comandante-Geral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO DA PORTARIA DE CRIAÇÃO DO BREVÊ DO 2º ESQUADRÃO DO 3º 
BATALHÃO DE BUSCA E SALVAMENTO DO CBMDF 

 
DESCRIÇÃO: 
 
Símbolo em formato circular com 09 (nove) cm de diâmetro total. A partir de sua 
porção mais externa, possui os seguintes elementos componentes: 
 

 Borda na cor dourada (cilindro-ouro 09) com 02 mm de espessura; 

 Coroa circular na cor azul (cód. Pantone 662 c) com 08 mm de 
espessura,contendo as palavras “CBMDF” e “2º ESQUADRÃO / 3º BBS” em 
caixa alta, fonte arial Black, tamanho 29 pt e 19 pt, respectivamente, na cor 
branca. A primeira palavra localizada na posição superior da coroa circular e a 
última na posição inferior da  coroa. Ambas acompanham a curvatura da 
coroa circular em suas respectivas posições. Além dessas palavras, estão 
presentes na coroa circular dois conjuntos de três estrelas de cinco pontas 
que ocupam as laterais esquerda e direita e também acompanham a 
curvatura; 

 Borda na cor dourada (cilindro-ouro 09) com 02 mm de espessura; 

 Círculo interno com 3,3 cm de raio na cor azul celeste (cód. CMYK 24/5/6/0) 
aonde estão sobrepostos: 

 
1. Composição gráfica a partir da Bandeira do Distrito Federal e do 

Estandarte do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ocupando 
porção aproximada da metade inferior do círculo; 

2. Desenho de aeronave monomotor em  dourado (cililndro-ouro 09), 
posicionada na porção superior do cículo e com pequeno deslocamento 
para a esquerda, a ponto da asa direita traspassar a borda dourada 
interna e repousar sobre a coroa circular azul; 

3. Dizer em latim “PER ALIS AD ASTRA”, em caixa alta, fonte xxx, 
tamanho xx, na cor azul (cód. Pantone 662 c), ocupando a porção 
superior do círculo, próximo a borda dourada interna, acompanhando 
sua curvatura, e distribuído de forma a ocupar a extensão do campo em 
azul celeste. 

 
HERÁLDICA: 
                      A presença da composição gráfica da Bandeira do Distrito Federal e do 
Estandarte do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal buscar deixar patente a  
origem deste Esquadrão. 
                      Predominam no símbolo o azul, o dourado e o branco. O azul, em suas 
diversas tonalidades, procura encerrar a representação da abóbada celeste, meio 
pelo qual a aeronave se desloca e avança no cumprimento de suas missões. O 
dourado representa a nobreza da atividade aérea, seja pela coragem dos homens 
que se arriscam ao pilotar suas aeronaves, seja pelo desafio de manter algo mais 
pesado que o ar em vôo. O branco simboliza a par desfrutada pelo aeronauta ao 
cortar a imensidão dos ares, entre as nuvens do céu, vendo a terra, no comando de 
seu avião. 
                     O dizer em latim evoca à memória dos integrantes do Esquadrão a sua 
missão. Significa: “Pelas asas aos céus”. 
 
OBS.: Padrão de cores conforme programa Corel Draw. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


