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INFORMATIVO 2º TRIMESTRE - 2021



Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 14 de abril, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado – 
“Regimento Guararapes” visitou o Tiro de Guerra 07-004, sediado em Vitória de Santo Antão – PE, 
para a realização da Inspeção Anual de Uniformes do Exército/2021 (IAUEx/2021).

Na oportunidade, o Ten Cel Paiva, Comandante do Batalhão, acompanhou a inspeção realizada 
pela comitiva da 2ª Cia Fuz e aproveitou para estreitar os laços com o Tiro de Guerra e conhecer as 
instalações.
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Jaboatão dos Guararapes (PE) – Entre os dias 7 e 9 de abril, o 14º Batalhão de Infantaria 
Motorizado – “Regimento Guararapes” realizou em suas instalações o Estágio de Segurança na 
Instrução e Prevenção de Acidentes para 15 militares de Organizações Militares do Comando 
Militar do Nordeste.

Na oportunidade, os estagiários puderam adquirir e reciclar os conhecimentos em diversas 
matérias relacionadas a prevenção de acidentes, Gerenciamento de Risco e Identificadores de 
Fatores Contribuinte (IFCA).
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VISITA DE INSPEÇÃO AO TIRO DE GUERRA 07-004 (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE)

ESTÁGIO DE SEGURANÇA NA INSTRUÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES



Jaboatão dos Guararapes (PE) – No contexto da campanha “Ajudar está no nosso Sangue”, 
promovida pelo Exército Brasileiro, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado – “Regimento 
Guararapes” realizou entre 9 e 15 de abril do corrente ano uma doação voluntária de sangue no 
hemocentro do Estado de Pernambuco.

Na oportunidade foram coletados, aproximadamente, 15 litros de sangue, que beneficiarão cerca 
de 60 pessoas. A campanha, que faz parte do contexto da Operação COVID-19, teve como 
objetivo: manter o estoque mínimo de sangue do hemocentro que, devido à queda do fluxo de 
doadores por causa da pandemia, encontra-se atualmente em estado crítico; incentivar a 
campanha de doação de sangue pela sociedade pernambucana; e ressaltar, ainda, a vertente da 
mão amiga da Força Terrestre e a preocupação com o bem-estar social dos militares.
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VISITA INSTITUCIONAL DO CHEFE DO 7ª CGCFEX

CAMPANHA “AJUDAR ESTÁ NO NOSSO SANGUE”

Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 15 de abril, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado – 
“Regimento Guararapes” recebeu a visita do Ten Cel Francisco Andrade Maciel Júnior, Chefe do 7º 
Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército.

Na oportunidade, o Ten Cel Maciel foi recebido pelo Comandante do Batalhão e reuniu os agentes 
da administração para apresentar as orientações direcionadas à gestão dos recursos públicos e os 
principais objetivos traçados pela Secretaria de Economia e Finanças (SEF).
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Jaboatão dos Guararapes (PE) – No período de 27 a 30 de abril, o 14º Batalhão de Infantaria 
Motorizado – “Regimento Guararapes” foi submetido à auditoria interna do 7º Centro de Gestão, 
Contabilidade e Finanças do Exército (7º CGCFEx).

Nesta oportunidade, a comitiva auditora do 7º CGCFEx buscou orientar e identificar oportunidades 
de melhoria nos processos atinentes à gestão financeira, patrimonial e contábil do Batalhão, bem 
como no mapeamento de processos e gerenciamento de riscos do controle de estoque, no 
pagamento de pessoal e na conformidade de registro de gestão. 
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SEMANA VERDE DO EFETIVO VARIÁVEL

VISITA DE AUDITORIA DO 7º CGCFEX

Jaboatão dos Guararapes (PE) – Entre os dias 8 e 16 de abril, o 14º Batalhão de Infantaria 
Motorizado - “Regimento Guararapes” realizou com o efetivo de recrutas incorporados no corrente 
ano a Semana Verde, atividade preparatória para o 1º Exercício no Terreno.

Na atividade foram ministradas, em forma de rodízio, instruções de Marchas e Estacionamentos, 
Fortificação de Campanha, Observação e Orientação, Higiene e 1º Socorros, Bivaque, 
Camuflagem e Comunicações para 473 soldados do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, da 
Companhia de Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, do 14º Batalhão Logístico e do 
5º Centro de Telemática do Exercito, que foram divididos em 10 grupamentos de instrução.
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1º EXERCÍCIO NO TERRENO - ACAMPAMENTO DO PERÍODO BÁSICO 2021
Jaboatão dos Guararapes (PE) – No período de 26 a 30 de abril, o 14º Batalhão de Infantaria 
Motorizado – “Regimento Guararapes” realizou o 1º Exercício no terreno - Acampamento do 
período básico com os recrutas incorporados no corrente ano, no Campo de Instrução Marechal 
Newton Cavalcante (CIMNC). 

Os militares foram distribuídos em 8 (oito) grupamentos e, em forma de rodízio, participaram das 
seguintes instruções: Higiene, Profilaxia e Primeiros Socorros (HPPS), Tiro de Ação e Reflexo 
(TAR), orientação diurna e noturna, tranposição de curso d'água, sobrevivência, abrigos 
improvisados, silenciamento de sentinela, nós e amarrações, pista de cordas, animais 
peçonhentos, lutas, progressão diurna e noturna e marcha de 12 Km. 

EXPOSIÇÃO DE MATERIAL PARA ALUNOS DO CPOR DO RECIFE

Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 13 de maio de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria 
Motorizado – “Regimento Guararapes”, realizou uma exposição de material de emprego militar 
para os alunos do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife (CPOR/R).

A exposição ocorreu no contexto da palestra vocacional da Arma da Infantaria, ministrada naquele 
Estabelecimento de Ensino, com o objetivo de mostrar as atividades realizadas pela Infantaria do 
Exército Brasileiro, bem como orientar e motivar o futuro Aspirante a Oficial R2 na escolha de sua 
qualificação militar.
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FORMATURA DE ENTREGA DA BOINA VERDE-OLIVA

SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃO 2021

Jaboatão dos Guararapes (PE) – No período de 10 a 18 de maio de 2021, o 14º Batalhão de 
Infantaria Motorizado - “Regimento Guararapes”, realizou o Simpósio de Administração para os 
Agentes da Administração da Unidade, onde foram ministradas instruções sobre Licitações e 
Contratos, Exame de Pagamento de Pessoal, Apuração de Irregularidades Administrativas, entre 
outras.

As instruções tiveram como objetivo ampliar a capacitação profissional dos envolvidos, padronizar 
procedimentos, compartilhar boas práticas e orientar os militares quanto às normas relacionadas à 
gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, buscar melhorar a qualidade e a efetividade 
na gestão do bem público.

Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 14 de maio de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria 
Motorizado – “Regimento Guararapes”, realizou a formatura de entrega da boina verde-oliva aos 
jovens soldados incorporados no corrente ano, coroando o término da instrução do período básico.

Durante a formatura, repleta de simbolismo e emoção, os soldados receberam a boina dos seus 
instrutores e monitores do período da instrução individual básica. Como forma de reconhecimento, 
os militares que se destacaram no âmbito de seus pares durante todo esse período, receberam a 
boina do Comandante do Batalhão.

A Boina Verde-Oliva é o símbolo do soldado do Exército Brasileiro, e a conquista do direito de usá-
la é um marco na vida militar dos jovens recém-incorporados. O ato solene da entrega da boina 
representa a vitória do soldado sobre os primeiros obstáculos do serviço militar inicial. Assim, o 
soldado passa a ser reconhecido como Combatente Básico do Exército Brasileiro.
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VISITA DE INSPEÇÃO AO TIRO DE GUERRA 07/012 (CATENDE – PE)

VISTORIA TÉCNICA EM ÁREA PATRIMONIAL

Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 20 de maio de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria 
Motorizado – “Regimento Guararapes”, recebeu a visita do 1º Grupamento de Engenharia, 
representado pela 2º Ten Rebeca de Almeida Medina Sales.

A visita teve por finalidade realizar vistorias técnicas em área patrimonial do Batalhão com o 
objetivo de emitir laudos e pareceres para abertura de processos licitatórios, possibilitando a 
confecção de novos contratos voltados para as cessões de uso da Unidade.

Jaboatão dos Guararapes (PE) – Em 19 de maio de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria 
Motorizado – “Regimento Guararapes”, realizou a primeira visita de inspeção da instrução ao Tiro 
de Guerra 07/012, sediado na cidade de Catende – PE.

A inspeção teve como finalidade verificar o grau de aprendizagem atingido pelos atiradores, assim 
como a manutenção das instalações do Tiro de Guerra.

Na ocasião, foram realizadas as seguintes atividades: recepção da equipe inspecionadora; 
formatura na Alameda Olavo Bilac; palestra do Chefe de Instrução; verificação de aprendizagem 
das instruções; oficina de Treinamento Físico Militar (TFM); e verificação das instalações e da 
documentação da instrução do Tiro de Guerra.
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FORMATURA DO DIA DA INFANTARIA

DESPEDIDA DE MILITARES E HOMENAGEM AO DIA DO SERVIÇO DE SAÚDE

Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 28 de maio, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado – 
“Regimento Guararapes” realizou uma cerimônia alusiva à despedida de militares que passaram 
para a reserva remunerada, ao Dia do Serviço de Saúde do Exército, ao Dia Internacional do 
Peacekeeper e ao término da 1ª Fase do Curso de Formação de Sargentos Temporários (CFST).

Despediram-se do serviço ativo e do convívio do “Regimento Guararapes” os seguintes militares 
do Quadro Especial: 2º Sgt Sandro; 2º Sgt Baraúna; 2º Sgt Silvio; e 2º Sgt Josué. Os militares 
receberam do Comandante do Batalhão o original da Referência Elogiosa, lida no âmbito da 
Subunidade, além de uma lembrança do “CATORZÃO”.

Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 21 de maio de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria 
Motorizado – “Regimento Guararapes”, participou da formatura em homenagem ao Dia da 
Infantaria, no Quartel-General da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada – “Brigada Francisco 
Barreto de Menezes”.

A formatura foi restrita ao público interno e contou com a presença do General de Exército Marco 
Antônio Freire Gomes, Comandante Militar do Nordeste; do General de Brigada Danilo Mota 
Alencar, Chefe do Estado-maior do CMNE; do Comandante da Brigada, o General de Brigada 
André Luiz Aguiar Ribeiro; e de Comandantes de Organizações Militares da Guarnição de Recife, 
Jaboatão dos Guararapes e Olinda.  
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Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 2 de junho de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria 
Motorizado – “Regimento Guararapes”, recebeu a visita do Serviço de Assistência Social da 7ª 
Região Militar, no contexto do Programa de Valorização da Vida.

Na oportunidade, a 2º Ten Sarah Vasconcellos, do SAS/7, ministrou uma palestra para os Oficiais e 
Sargentos do Batalhão, versando sobre o tema: “Impactos da pandemia para a saúde mental”.

Paralelamente, os militares da Unidade tiveram a oportunidade de realizar consultas com a 2º Ten 
Karina¸ psicóloga do SAS/7.
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PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 2 de junho de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria 
Motorizado – “Regimento Guararapes”, realizou uma solenidade alusiva à promoção de militares à 
graduação de 1º Sargento e Subtenente.

Na oportunidade, os militares promovidos foram colocados em posição de destaque e receberam 
as insígnias correspondentes à nova graduação do Comandante do Batalhão.

Foram promovidos os seguintes militares: Subtenente Hildenir Rodrigues da Silva; Subtenente 
Ricardo Ferreira da Silva; Subtenente Tiago de Oliveira Machado; 1º Sargento Jean Carlos de 
Souza; 1º Sargento Sidney Gonçalves da Silva; e 1º Sargento Roberto Soares de Brito

PROMOÇÃO DE MILITARES
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Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 11 de junho de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria 
Motorizado – “Regimento Guararapes” realizou uma cerimônia alusiva ao Encerramento do 
Estágio de Instrução e de Preparação para Oficiais Temporários.

No período de 1º de março a 11 de junho, 3 (três) Aspirantes a Oficial de Infantaria oriundos do 
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife, colocaram em prática todo o aprendizado 
adquirido durante a formação, participando como auxiliar dos Comandantes de Pelotão das 
Subunidades no período de Instrução Individual Básica dos soldados incorporados no corrente 
ano.

14BIMTZ_EXERCITO

OPERAÇÃO OÁSIS

ENCERRAMENTO DO EIPOT

Jaboatão dos Guararapes (PE) – Nos dias 9 e 10 de junho de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria 
Motorizado – “Regimento Guararapes”, participou da Operação Oásis, um exercício de 
adestramento em Garantia da Lei e da Ordem da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, que tem 
como objetivo adestrar os militares do Efetivo Profissional e capacitar militares do Efetivo Variável 
incorporados no corrente ano para atuar em operações reais no âmbito do Comando Militar do 
Nordeste, além de elevar a capacidade operativa da Unidade.

No decorrer da Operação, foram realizadas as seguintes atividades: Postos de Bloqueio e Controle 
de Vias Urbanas (PBCVU); Patrulhamento Ostensivo Motorizado e a Pé; Postos de Segurança 
Estático (PSE); Operações de Busca e Apreensão (OBA); e Operações de Controle de Distúrbios 
(OCD).
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Jaboatão dos Guararapes (PE) - No dia 22 de junho de 2021 o 14º Batalhão de Infantaria 
Motorizado – “Regimento Guararapes”-  realizou as despedidas do 1º Tenente Rafael Martinelli 
Alves da Silva e do 1º Tenente Wesley Alan Martins Silva, ambos por término de tempo de serviço 
prestado ao 14º BI Mtz, onde desempenharam suas atividades com elevada desenvoltura, 
compromisso e responsabilidade.

A solenidade ocorreu no Auditório da Unidade e contou com a presença dos Oficiais do Batalhão. 
Na oportunidade, foram lidas as referências elogiosas que rememoraram as principais atividades 
desenvolvidas ao longo dos 8 anos em que bem serviram a Pátria. O Comandante do Batalhão 
entregou aos militares uma lembrança institucional, como forma de reconhecimento e 
agradecimento, pelo trabalho realizado e o excelente convívio, junto aos integrantes do 
Regimento Guararapes.
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APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS

DESPEDIDA DE OFICIAIS

Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 14 de junho de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria 
Motorizado – “Regimento Guararapes”, realizou a apresentação de oficiais, no Salão de Honra da 
Unidade.

Na oportunidade, foram apresentados e agraciados com o distintivo do Batalhão os Aspirantes a 
Oficial Esthefson Pablo Félix Rodrigues Moreira e Matheus Barbosa Lins Pedrosa, que 
realizaram o Estágio de Instrução e de Preparação para Oficiais Temporários (EIPOT) no 14º BI 
Mtz e no 4º Batalhão de Polícia do Exército, respectivamente.

INFORMATIVO 
O CATORZÃO
INFORMATIVO 
O CATORZÃO



14BIMTZ_EXERCITO

VISITA DO COMANDANTE DA 7ª REGIÃO MILITAR

HOMENAGENS PÓSTUMAS AO SOLDADO ODÊNIO

Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 23 de junho de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria 
Motorizado – “Regimento Guararapes”- recebeu a visita do General de Divisão Ivan Ferreira Neiva 
Filho, Comandante da 7ª Região Militar – Região Matias de Albuquerque, acompanhado pelo 
Coronel Emanuel Alexandre Moreira Pessanha, Chefe do Escalão Logístico da 7ª Região Militar, 
pelo Coronel Antônio Airton Rocha Pontes, Chefe do Estado Maior da 10ª Brigada de Infantaria 
Motorizada e ilustre comitiva.

 A visita teve por finalidade apresentar as instalações e particularidades do Batalhão ao 
Comandante da 7ª Região Militar.

Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 28 de junho, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado – 
“Regimento Guararapes” realizou uma cerimônia para prestar as homenagens póstumas aos 
familiares do Soldado Luan Odênio de Lira Silva, falecido no último dia 16 de junho do corrente ano.

Durante a cerimônia, foi realizada: a leitura da referência elogiosa, consignada pelo Comandante 
de Subunidade; a entrega de uma lembrança, como forma de reconhecimento pelos relevantes 
serviços prestados ao Exército Brasileiro e à Pátria, bem como a entrega da Bandeira Nacional aos 
familiares do Soldado Odênio; e o toque de silêncio, gesto de respeito e de luto para aqueles que 
tombam “em combate”.
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87º ANIVERSÁRIO DO “REGIMENTO GUARARAPES”

Jaboatão dos Guararapes (PE) – em 1º de julho de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado 
– “Regimento Guararapes” completou 87 anos de história. No dia 2 de julho, foi realizada uma 
solenidade revestida de simbolismo em alusão à data de criação desta tradicional Organização 
Militar do Exército Brasileiro, 1º de julho de 1934. Participaram do evento o Diretor de Serviço 
Militar, General de Divisão Vinicius Ferreira Martinelli, o Comandante da 10ª Brigada de Infantaria 
Motorizada – “Brigada Francisco Barreto de Menezes”, General de Brigada André Luiz Aguiar 
Ribeiro, dois eternos Comandantes do “Regimento Guararapes”, acompanhados do Comandante 
do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, Tenente Coronel Luiz Antônio Freire de Paiva Júnior.

Na oportunidade, foi lido pelo Comandante do Batalhão um texto com um resumo histórico desta 
valorosa e imponente Unidade, foi destacada a importância do Batalhão para a sociedade 
Pernambucana assim como a bela história construída ao longo dos 87 anos de existência.

Ainda durante a solenidade, foram entregues os Diplomas de Amigo do Batalhão às 
personalidades militares que, ao longo do tempo, sempre demonstraram apreço e apoiaram 
constantemente o Regimento Guararapes.

O Batalhão teve sua construção iniciada em 1933 por ordem do General Manoel Rabelo, então 
Comandante da 7ª Região Militar e inaugurado em 1934 com a denominação de 29º Batalhão de 
Caçadores. Sua mais tradicional denominação viria em 1941 quando foi criado o 14º Regimento de 
Infantaria (14º RI). A partir de 1974, com a modernização do Exército Brasileiro, o 14º RI foi 
desativado, passando a existir até os dias de hoje o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado.
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SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
14º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
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GUARARAPES!!!

 

BRASIL! 
TODA MISSÃO SERÁ CUMPRIDA!

Av. General Manoel Rabelo, Nº 1950
Jaboatão dos Guararapes - PE

Fone: 81 3251-0355
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