
 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

 
ATO DO SECRETÁRIO 

 
 
 

RESOLUÇÃO SEAP Nº 743                                                        DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

APROVA O SÍMBOLO DO GRUPAMENTO DE OPERAÇÕES AÉREAS 
PENITENCIARIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o que consta no Processo nº E-
21/036.100061/2018, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º – Aprovar o símbolo do Grupamento de Operações Aéreas Penitenciárias (GOAP) da 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP-AV), constante do Anexo Único 
desta Resolução. 
 
Art. 2º – O símbolo poderá ser utilizado na forma de gravura, para personalização de envelopes, 
cartas, cartões, convites, certificados, objetos, placas, souvenires e outros materiais, além de 
uniformes, desde que não haja previsão legal em contrário, a serem expedidos exclusivamente 
pelo GOAP. 
 
Parágrafo Único- Para utilização nos casos previstos no caput deste artigo, a largura e altura 
serão variáveis, de acordo com a finalidade, mantendo-se as proporções da figura. 
 
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Rio, 20 de dezembro de 2018 
 

DAVID ANTHONY GONÇALVES ALVES 
Secretário de Estado de Administração Penitenciária 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 
DESCRIÇÃO: 
 
Em campos de Blau (azul), na parte superior, bordas e faixa em diagonal, uma torre na cor 
Caramelo(bege); na parte inferior, a cor Jalne(ouro) e o Gavião em Sable(cor negra); na faixa 
diagonal a frase “FRONDE VIRERE NOVA” na cor Prata(branco); O conjunto tem em sua borda 
superior a inscrição “SEAP RJ” e na borda inferior “OPERAÇÕES AÉREAS”, ambas em jalne 
(ouro). 
 
SIMBOLOGIA: 
 
Campos em blau (azul) e jalne (primeiro metal - ouro): Na primeira seção, ocupando a 
metade superior, a cor azul, representando o céu e simbolizando a justiça, a verdade e a 
lealdade. A segunda seção, ocupando a metade inferior, a cor amarela (ouro), simbolizando a 
força e a nobreza; 
 



Torre ao centro (bege): Representa o sistema penitenciário. Simboliza a primeira cadeia 
construída no Estado do Rio de Janeiro, origem do sistema atual; 
 
Figura do gavião: Localizado na metade inferior, o Gavião em Sable (cor negra), simboliza a 
astúcia, poder e rigor; 
 
Inscrição em Latim “FRONDE VIRERE NOVA”: Significando “FRONTEIRA DA NOVA VIDA”; 
 
Inscrições na borda: A inscrição “OPERAÇÕES AÉREAS” na parte inferior e “SEAP RJ” na 
parte superior, indicando a unidade operacional e a Secretaria, respectivamente. A fonte ARIAL 
BLACK, na cor dourada, representa a nobreza de caráter. 
 
CORES: 
 
- Blau (azul) simboliza a justiça, a verdade e a lealdade; 
- Caramelo (bege) simboliza tranquilidade, respeito, e coerência; 
- Prata (branco) simboliza a paz, firmeza, pureza e a vitória, sem sangue, sobre o inimigo; 
- Sable (cor negra) representa a prudência, astúcia e o rigor; 
- Jalne (ouro) é o primeiro metal. Simboliza a força, a nobreza e o poder. 
 
MODELO: 

 
INSERIR EPS 

 
 


