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 Insígnia de Ombro de Comandante Regional – Diretor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Platina sobreposta Amovível                                            Luva Amovível  

  

 Platina sobreposta amovível de Comandante Regional – Diretor 

Descrição : Insígnia de ombro do Comandante Regional ou Diretor é 

entretelada em estilo grosso. São forradas com tecido composto por 67% 

poliéster e 33% de algodão com construção sarja 2/1, padrão 167/168, peso 

185 (g/m²), largura 1,61 (m) ou veludo azul-marinho noite Pantone: 194013 TC, 

medindo 140 mm de comprimento por 65 mm de largura. Fixado na ponta e ao 

centro do triângulo, um botão dourado da GCM medindo 15 mm de diâmetro e 

2 mm de espessura, em metal latão estampado, para fechamento. De 

comprimento proporcional ao ombro, sem apresentar saliência, tendo na base 

a insígnia de Comandante Regional ou Diretor, confeccionada em metal latão 

estampado ASTM NPB36, formada por um triângulo que representa o 

equilíbrio, tendo ao centro o Brasão do Município de São Paulo, com suas 

cores originais, contornado por uma coroa de carvalho estilizada entrelaçada 

ao pé, com 35 mm de comprimento e 40 mm de largura. Sob o enlace, 3 mm 

abaixo serão afixados três barretes colocados paralelamente de forma 

equidistante, medindo 65 mm de comprimento e 7 mm de largura, com espaço 

de 15 mm entre eles. Os barretes de cargo efetivo são confeccionados em 

metal dourado ou bordados a fio de ouro Pantone: 7406 C, quando em tecido. 



No verso da platina, também em tecido azul-marinho noite será afixada na 

parte inferior uma alça com 12 cm de comprimento por 15 mm de largura, 

tendo na extremidade superior uma casa para botão destina a fixar a platina no 

ombro. 

 

 

 

 Luva Amovível – Descrição : Confeccionadas com tecido de cor azul-

marinho noite Pantone: 194013 TC, composto por 67% poliéster e 33% de 

algodão com construção sarja 2/1, padrão 167/168, peso 185 (g/m²), largura 

1,61 (m), na medida de 90 mm de altura por 65 mm. Tendo na base a insígnia 

de Comandante Regional ou Diretor. Sob o enlace, logo abaixo serão afixados 

três barretes colocados paralelamente de forma equidistante, medindo 40 mm 

de comprimento e 2,5 mm de largura, com espaço de 2,5 mm entre eles. Os 

barretes de cargo efetivo são confeccionados em metal dourado ou bordados a 

fio de ouro Pantone: 7406 C, quando em tecido.  


