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O 14º Batalhão de Infantaria Motorizado – Regimento Guararapes – 
situado em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, simboliza para o Exército 
Brasileiro, antes de tudo, as origens da própria Nacionalidade. Ainda não 
éramos Nação independente, quando, por forte sentimento nativista, o povo 
brasileiro deu o seu primeiro grito de liberdade, expulsando o estrangeiro 
invasor. Tudo teve início aqui nestas plagas nordestinas, ao se fundirem as três 
raças formadoras da Nacionalidade Brasileira, em união de culturas 
antagônicas, retratando com a epopeia de Guararapes, o surgimento, a um só 
tempo, do Exército e da própria Nação Brasileira. 

No começo do século passado, existiam nas terras pertencentes onde hoje 
se localiza o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, a Escola de Agronomia, 
que havia sucedido à antiga Escola Média de Agricultura, e funcionou até 1920. 
Entre 1920 e 1921, começou a funcionar, onde hoje fica o Pavilhão de 
Comando da Unidade, o Patronato Agrícola Barão de Lucena, espécie de 
abrigo de menores, órfãos e abandonados. Este Patronato era dirigido pelo 
Médico Diniz Passos e funcionou por cerca de 10 anos. 

Em 1934, o General Manoel Rabelo, Comandante da 7ª Região Militar/7ª 
Divisão de Exército, inaugurou, neste local, o 29º Batalhão de Caçadores (29º 
BC). Nos anos seguintes, teve sua denominação substituída várias vezes, 
como: 30º Batalhão de Caçadores (30º BC), em 1935; e 21º Batalhão de 
Caçadores (21º BC), em 1940. 

Sua mais tradicional denominação, porém, viria em 1941, quando foi 
criado o 14º Regimento de Infantaria (14º RI), após receber os Oficiais, Praças, 
armamentos, animais e materiais pertencentes ao 6º Batalhão de Caçadores, 
com sede em Ipameri-GO, e do 21º BC aqui aquartelado. 

O 14º Regimento de Infantaria foi criado e organizado com: Estado 
Maior, dois Batalhões, sendo o 1º Batalhão composto por duas companhias (1ª 
e 2ª) e o 2º Batalhão composto por duas companhias (3ª e 4ª), um Pelotão 
Extranumerário e uma Companhia de Metralhadora Mista.

Histórico do 14º BI Mtz
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Por meio do Decreto Nº 28.319, de 29 de junho de 1950, recebeu a 
denominação histórica de Regimento Guararapes, por sua localização nas 
proximidades dos Montes Guararapes, onde alcançou, no passado, decisivas 
vitórias sobre o estrangeiro invasor (holandeses), 

Por meio do Decreto Nº 28.320, de 29 de junho de 1950, recebeu seu 
Estandarte Histórico - seu exuberante escudo contém, em campo de ouro, o 
impávido Leão do Norte, revestido de cores que exaltam a integração das três 
raças formadoras, e as duas estrelas duararapes. 

A partir de janeiro de 1974, o Sr Gen Ex Orlando Geisel, então Ministro 
do Exército, resolveu desativar o 14º Regimento de Infantaria, passando a 
existir o atual 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, que, por herdar todas as 
tradições do velho Regimento, adotou o dia de sua instalação, 1º de julho, 
como a data comemorativa do seu aniversário. 

Dessa forma, o Batalhão segue o exemplo deixado pelos heróis do 
passado, através do espírito imortal de Guararapes, de cujo legado será o eterno 
Guardião e cuja “chama sagrada ardentemente, acesa será eternamente.”

 
O 14º Batalhão de Infantaria Motorizado permanece cumprindo a sua 

missão de formar soldados altamente capacitados - física, moral e 
espiritualmente, caracterizando-se pelo elevado grau de disciplina, 
profissionalismo, espírito de corpo, lealdade e amor à Pátria - valores que estão 
arraigados na alma do soldado do Exército Brasileiro, em particular, do nosso 
glorioso “Catorzão”. 

Em síntese, o 14º BI Mtz segue o legado de suas tradições, mantendo 
acesa a chama dos heróis de Guararapes, pois “AQUI SE APRENDE A 
DEFENDER A PÁTRIA"! E com muito orgulho e vibração, aqui se brada em 
alto tom: “GUARARAPES! BRASIL! TODA MISSÃO SERÁ CUMPRIDA!

Histórico do 14º BI Mtz



Jaboatão dos Guararapes (PE) - No dia 11 de novembro, o 14° Batalhão de Infantaria Motorizado -

"Regimento Guararapes" realizou o concurso de ordem unida entre os pelotões do efetivo variável do 

corrente ano.

A atividade teve como objetivos avaliar o nível da instrução militar e estimular o desenvolvimento do espírito 

de corpo, da disciplina e de união das frações.

Participaram do referido concurso 9 (nove) pelotões, que foram avaliados nos seguintes quesitos: 

apresentação individual, movimentos de ordem unida com fuzil à pé firme e desfile da tropa. Das frações que 

concorreram, o 2° Pelotão da 2ª Companhia de Fuzileiros se destacou, obtendo o 1° lugar na classificação 

geral.
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Jaboatão dos Guararapes (PE) - Nos dias 9 e 10 de novembro do corrente ano, o 14° Batalhão de Infantaria 

Motorizado "Regimento Guararapes" recebeu como OM apoiadora, 33 atiradores do Tiro de Guerra 07/012, 

situado no município de Catende-PE, para o Tiro de Instrução Básico (TIB).

Na oportunidade, os atiradores participaram de diversas atividades, tais como: palestra de boas-vindas, 

realizada pelo Tenente-Coronel Paiva, Comandante do Batalhão; visita às instalações; Instrução 

Preparatória para o Tiro(IPT), na qual os atiradores executaram as técnicas necessárias para o tiro e 

procedimentos de segurança no estande; instruções de orientação noturna e abrigos improvisados, com 

pernoite nas áreas verdes do Batalhão e o Tiro de Instrução Básico, cumprindo o objetivo final da jornada de 

instrução, executando o tiro real com Mosquetão 7,62mm, armamento de dotação dos atiradores.
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CONCURSO DE ORDEM UNIDA

TIRO DE INSTRUÇÃO BÁSICO DO TIRO DE GUERRA 07/012 (CATENDE - PE)



Jaboatão dos Guararapes (PE) - No dia 17 de novembro de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado – 

“Regimento Guararapes” realizou a 2ª visita de inspeção no TG 07-012 (Catende-PE), na qualidade de 

Organização Militar apoiadora.

Na oportunidade, foram realizadas as seguintes atividades: recepção da Guarda do Quartel; formatura; 

verificação da documentação de instrução e das instalações; e realização das oficinas de Posto de 

Segurança Estático (PSE) e Treinamento Físico Militar (TFM).

Ao final da atividade, o Chefe de Instrução do TG de Catende entregou uma pequena lembrança ao 2º Ten 

Diogo Henrique, oficial inspecionador, acompanhado de um exemplar do Livro "Memórias Históricas de 

Catende", do escritor Catendense Eduardo Menezes.
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DESPEDIDA DE MILITARES

2ª VISITA DE INSPEÇÃO NO TG 07-012 (CATENDE-PE)

Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 12 de novembro, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado – 

“Regimento Guararapes”, realizou uma formatura para evidenciar os militares que foram transferidos no 

corrente ano.
 
Na oportunidade, o Tenente-Coronel Paiva, Comandante do Batalhão, cumprimentou os militares 

transferidos, desejando-lhes votos de sucesso e felicidades em suas Organizações Militares de destino, 

bem como agradeceu os relevantes serviços prestados ao glorioso “Catorzão”.
 
Após a formatura, foi realizada a despedida formal do 1º Tenente QAO Mus Edvaldo Pereira de Araújo, 

regente da Banda de Música, por motivo de sua transferência para o 2º Batalhão de Infantaria de Selva. A 

cerimônia ocorreu no Salão de Honra e contou com a presença dos oficiais do Batalhão. Na oportunidade, foi 

lida a sua referência elogiosa e o Subcomandante do Batalhão fez a entrega de uma lembrança institucional, 

como forma de reconhecimento e agradecimento pelo trabalho desenvolvido e pelo excelente convívio junto 

aos integrantes do Regimento Guararapes.
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Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 17 de novembro, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado – 

“Regimento Guararapes” realizou uma solenidade de apresentação de oficiais, no Salão de Honra da 

Unidade.

Na oportunidade, foram apresentados o Maj Inf Alexandre de Oliveira Gois e o 1º Ten Int Diego Menezes de 

França, oriundos da Diretoria de Serviço Militar (Brasília-DF) e do 14º Batalhão Logístico (Recife-PE), 

respectivamente. O Tenente-Coronel Fernandes Moura, Subcomandante do Batalhão, apresentou as 

boas-vindas, entregou o distintivo de bolso da Unidade, desejando votos de sucesso e felicidades aos 

militares recém chegados no Catorzão.

GUARARAPES! BRASIL!

TODA MISSÃO SERÁ CUMPRIDA!
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INSPEÇÃO ANUAL DE MUNIÇÃO DO EXÉRCITO (IAMEX 2021)

APRESENTAÇÃO DE OFICIAS

Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 17 de novembro, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado – 

“Regimento Guararapes” recebeu a visita da 4ª Seção da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada – “Brigada 

Francisco Barreto de Menezes” chefiada pelo Tenente-Coronel Luiz Vinicius de Miranda Reis.

A visita teve por objetivo realizar a Inspeção Anual de Munição do Exército (IAMEx) do ano de 2021, 

verificando as condições de armazenamento e estocagem das munições da Unidade, os lotes e datas de 

validade das munições, bem como toda a documentação de controle prevista para a atividade.
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Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 17 de novembro de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado 

– “Regimento Guararapes” realizou o Estágio de Prevenção de Acidentes com Motocicletas (EPAM), 

ministrado por militares do 10º Pelotão de Polícia do Exército.

O EPAM constou de uma instrução teórica, uma demonstração e uma parte prática, e teve por objetivo 

desenvolver a conscientização e a capacitação dos militares na condução em direção defensiva, criando 

uma mentalidade de prevenção de acidentes, segurança e buscando a preservação da integridade do 

condutor e de terceiros.

ESTÁGIO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM MOTOCICLETAS (EPAM)

Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 19 de novembro de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado 

– “Regimento Guararapes”, realizou a formatura alusiva ao Dia da Bandeira Nacional.

Durante a cerimônia, aconteceu o hasteamento do Pavilhão Nacional pelo Tenente-Coronel Fernandes 

Moura, Subcomandante do Batalhão, a incineração de Bandeiras do Brasil usadas e consideradas 

inservíveis pelo Subtenente Giezi, praça mais antiga da OM, a leitura da Ordem do Dia do Comandante do 

Exército e o canto do Hino à Bandeira.

O Dia da Bandeira é comemorado, anualmente, no dia 19 de novembro, data da criação do atual Pavilhão 

Nacional. Nesta oportunidade, reverencia-se o PATRIOTISMO e o sentimento de pertencimento do povo 

brasileiro, por meio do culto ao mais representativo símbolo nacional: a nossa Bandeira.
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FORMATURA DO DIA DA BANDEIRA
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Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 24 de novembro de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado 

– “Regimento Guararapes” realizou cultos religiosos em ação de graças, com o apoio do Serviço de 

Assistência Religiosa do Comando Militar do Nordeste (SAREx/CMNE).

A atividade teve por finalidade promover espiritualidade e valores morais e religiosos, bem como 

proporcionar um momento de reflexão entre os integrantes da Unidade.

ESPIRITUALIDADE - VALORES MORAIS E RELIGIOSOS - VALORIZAÇÃO DA VIDA - REFLEXÃO

CULTOS RELIGIOSOS

Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 24 de novembro de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado 

– “Regimento Guararapes” realizou uma instrução de quadros (Oficiais e Sargentos), versando sobre 

procedimentos de segurança no manejo com a Pistola 9mm.

A instrução constou de uma parte teórica e outra parte prática, e teve por objetivo relembrar condutas e 

procedimentos de segurança com o armamento, buscando prevenir a hipótese de ocorrências de acidentes 

no dia a dia da Unidade.

Os procedimentos de segurança com armamento relembrados pelos Oficiais e Sargentos, serão replicados 

para os Cabos e Soldados dotados de Pistola, no âmbito das Companhias do Batalhão.

SEGURANÇA - PREVENÇÃO – CAPACITAÇÃO
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INSTRUÇÃO DE QUADROS – SEGURANÇA COM O ARMAMENTO (PISTOLA 9MM)
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Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 26 de novembro, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado – 

“Regimento Guararapes” realizou a cerimônia de apresentação de oficias no Salão de Honra da Unidade.

Na oportunidade, foi apresentado o Capitão Jivago Barros Temóteo, oriundo do 8º Batalhão de Infantaria de 

Selva, Tabatinga-AM. O Tenente-Coronel Paiva, Comandante do Batalhão, apresentou as boas-vindas ao 

militar, entregou o distintivo de bolso da Unidade e desejou votos de sucesso e felicidades nesta tradicional 

Unidade.

GUARARAPES! BRASIL! TODA MISSÃO SERÁ CUMPRIDA!

APRESENTAÇÃO DE OFICIAS

Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 26 de novembro do corrente ano, o 14º Batalhão de Infantaria 

Motorizado – “Regimento Guararapes” realizou a cerimônia de despedida de oficiais no Salão de Honra do 

Batalhão.

Despediram-se do convívio da OM por motivos de transferência o Major Alexsandro Moura Lima, designado 

para chefiar o Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM/8), em Belém (PA), e o 1º Tenente Luiz 

Guilherme Carneiro Mergulhão, nomeado como instrutor da Escola Preparatória de Cadetes do Exército 

(EsPCEx), na cidade de Campinas (SP). Na oportunidade, foram lidas as referências elogiosas dos 

militares transferidos, e o Tenente-Coronel Paiva, Comandante do Batalhão, entregou uma lembrança 

institucional, como forma de agradecimento pelos valorosos serviços prestados ao Catorzão.

GUARARAPES! BRASIL! TODA MISSÃO SERÁ CUMPRIDA!
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DESPEDIDAS DE OFICIAS
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Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 2 de dezembro, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado – 

“Regimento Guararapes” recebeu a Visita de Orientação Técnica (VOT) do General de Brigada Marcelo 

Pereira Lima de Carvalho, Comandante do 1º Grupamento de Engenharia, situado na cidade de João 

Pessoa (PB).

Na oportunidade, o Tenente-Coronel Paiva, Comandante do Batalhão, apresentou os seguintes temas: 

breve histórico da Unidade; área patrimonial sob responsabilidade da OM; principais necessidades de 

obras de engenharia; situação de próprios residenciais nacionais (PNR); e meio ambiente. Na sequência, o 

Comandante do 1º Grupamento de Engenharia visitou as instalações das 2ª e 3ª Companhia de Fuzileiros, 

com a finalidade de identificar os principais problemas estruturais e orientar na gestão de obras militares.

VISITA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA (VOT) DO COMANDANTE DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Jaboatão dos Guararapes (PE) - No dia 3 de dezembro, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado 

“Regimento Guararapes” realizou uma formatura alusiva à promoção de militares da Unidade.

Na oportunidade, o Tenente-Coronel Fernandes Moura, Subcomandante do Batalhão, cumprimentou e 

realizou a entrega das divisas dos militares promovidos à graduação de Subtenente, 1º Sargento e 2º 

Sargento. Em suas palavras, destacou o reconhecimento da Instituição pelos serviços prestados, e ratificou 

a responsabilidade em que o militar carrega a cada promoção.

Foram promovidos os seguintes militares: S Ten Mus José Adilson da Silva; 1º Sgt Inf Rafael Leal Matos; 1º 

Sgt Sau Luciana Martins de Andrade Filgueiras Sydney; 2º Sgt Inf Joalis Moura Cassiano; 2º Sgt Inf 

Jonathan Amorim Brasil da Silva; 2º Sgt Inf Leandro Rodrigues dos Santos Trindade e o 2º Sgt Inf Jean 

Salim Inácio
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PROMOÇÃO DE MILITARES
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Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 5 de dezembro de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado - 

"Regimento Guararapes" participou da solenidade de troca da Bandeira Nacional, no Parque Histórico 

Nacional dos Guararapes (PHNG).

A cerimônia teve por finalidade preservar e fortalecer os valores, as tradições e a memória do Exército 

Brasileiro, a fim de valorizar os pilares da Força Terrestre, cultuando o sentimento de amor à pátria, 

simbolizado pelo Pavilhão Nacional.

O evento foi presidido pelo General de Brigada André Luiz Aguiar Ribeiro, Comandante da 10ª Brigada de 

Infantaria Motorizada – “Brigada Francisco Barreto de Menezes”, acompanhado de Comandantes de 

Organizações Militares das Guarnições de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes.

SOLENIDADE DE TROCA DA BANDEIRA DO BRASIL NO PARQUE HISTÓRICO NACIONAL DOS GUARARAPES

Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 9 de dezembro de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado – 

“Regimento Guararapes”, realizou a solenidade de transmissão do cargo de Adjunto de Comando, do 

Subtenente de Infantaria Tiago de Oliveira Machado para o Subtenente de Infantaria Ricardo Ferreira da 

Silva.

O evento iniciou com a cerimônia de inauguração do retrato do Adjunto de Comando sucedido, passando a 

integrar a galeria dos eternos Adjuntos de Comando do “Catorzão”. Em seguida, ocorreu a formatura de 

transmissão do cargo de Adjunto de Comando, presidida pelo Ten Cel Paiva, Comandante do 14º BI Mtz.

A solenidade contou com a presença dos familiares dos Adjuntos de Comando sucedido e sucessor; do S 

Ten Maviel, Adj Cmdo do CMNE; do S Ten Vilela, Adj Cmdo da 10ª Bda Inf Mtz; e demais Adjuntos de 

Comando das Organizações Militares da Guarnição de Recife e Olinda, além de oficias e praças do 

Batalhão.
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TRANSMISSÃO DO CARGO DE ADJUNTO DE COMANDO DO 14º BI MTZ
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Jaboatão dos Guararapes (PE) – No período de 14 a 21 de dezembro, o 14º Batalhão de Infantaria 

Motorizado - “Regimento Guararapes”, realizou a vistoria técnica nos caminhões dos prestadores de 

serviço autônomos, conhecidos como “pipeiros”, credenciados para realizar a distribuição de água em 

municípios do sertão pernambucano, no 1º quadrimestre do ano de 2022.

A vistoria dos caminhões é um dos ritos estabelecidos para a contratação dos “pipeiros”. Os veículos 

aprovados prestarão serviços de coleta, transporte e distribuição de água para o Programa Emergencial de 

Distribuição de Água Potável no semiárido brasileiro (Operação Carro-Pipa).

No contexto da Operação Carro-Pipa, o 14º BI Mtz é responsável pela coordenação da distribuição de água 

potável em 16 municípios do estado de Pernambuco, atendendo cerca de 56 mil pessoas, buscando mitigar 

os efeitos da seca no agreste e sertão pernambucano.

VISTORIA EM CAMINHÕES PARA A OPERAÇÃO CARRO-PIPA

Jaboatão dos Guararapes (PE) - No dia 22 de dezembro de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado 

- “Regimento Guararapes” recebeu os alunos do Curso de Formação de Oficiais da Academia de Polícia 

Militar do Paudalho para uma instrução de Pista de Pentatlo Militar (PPM).

A atividade teve como objetivo contribuir na capacitação e formação dos futuros oficiais, além de ampliar a 

integração do 14º BI Mtz com a Polícia Militar de Pernambuco. A instrução constou de uma parte 

demonstrativa e outra parte prática, onde os 55 (cinquenta e cinco) alunos tiveram a oportunidade de 

assistir e praticar as técnicas de transposição dos obstáculos da Pista de Pentatlo Militar.

GUARARAPES! BRASIL! TODA MISSÃO SERÁ CUMPRIDA!
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APOIO DE INSTRUÇÃO PARA ALUNOS DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE PAUDALHO
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Jaboatão dos Guararapes (PE) - Nos dias 21 e 22 de dezembro de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria 

Motorizado - “Regimento Guararapes” realizou a entrega de quentinhas, roupas e brinquedos, no contexto 

da campanha “AJUDAR ESTÁ EM NOSSAS MÃOS - DOE ALIMENTOS E BRINQUEDOS”, do CMNE, sob 

coordenação da 10ª Bda Inf Mtz, nos estados de Alagoas e Pernambuco.

Foram distribuídas cerca de 440 quentinhas, 440 garrafas de água, 50 peças de roupas e 100 brinquedos. 

As doações foram destinadas aos moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade social nas 

cidades de Recife e Jaboatão dos Guararapes.

Durante a primeira fase da campanha, o 14º BI Mtz contribuiu com a 10ª Bda Inf Mtz na doação de cerca de 

300 kg de alimentos não perecíveis e 100 brinquedos, donativos arrecadados por meio de doação 

voluntária dos integrantes da Unidade. 

CAMPANHA “AJUDAR ESTÁ EM NOSSAS MÃOS - DOE ALIMENTOS E BRINQUEDOS”

Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 29 de dezembro de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado 

– “Regimento Guararapes” realizou a cerimônia de apresentação e despedidas de oficiais no Salão de 

Honra da Unidade.

Apresentou-se pronto no Batalhão, o Cap Daniel Ferreira, oriundo da EsAO, Rio de Janeiro – RJ. O Ten Cel 

Paiva, Comandante do Batalhão, apresentou as boas vindas ao militar, entregou o distintivo de bolso da 

Unidade e realizou votos de sucesso e felicidades nesta tradicional Organização Militar.

Despediram-se do convívio do Batalhão o Cap Agostinho, movimentado para o CMNE, em Recife (PE); o 

Cap Rafael Silva, movimentado para o Comando da 10ª Bda Inf Mtz, em Recife (PE); e o 1º Ten Diogo 

Henrique, transferido para o 25º BI PQDT, no Rio de Janeiro (RJ). Na oportunidade, foram lidas as 

referências elogiosas dos militares transferidos, e o Comandante do Batalhão entregou uma lembrança 

institucional, como forma de agradecimento pelos valorosos serviços prestados ao “Catorzão”
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APRESENTAÇÃO E DESPEDIDA DE OFICIAIS
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Jaboatão dos Guararapes (PE) – No dia 29 de dezembro de 2021, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado 

– “Regimento Guararapes” realizou uma homenagem ao 2º Sargento Jairo de Paula Santos, integrante da 

Banda de Música do Comando Militar do Nordeste, por ocasião de sua despedida do serviço ativo após 

mais de 30 anos de relevantes serviços prestados ao Exército Brasileiro.

Na oportunidade, o Comandante do Batalhão proferiu a leitura da referência elogiosa do 2º Sgt De Paula, 

destacando passagens marcantes de sua carreira militar e enaltecendo suas principais qualidades 

pessoais.

Na sequência, acompanhado pelo 2º Sgt Mus Manassés entregou uma lembrança institucional da Unidade, 

bem como uma lembrança da Banda de Música.

Encerrando a homenagem em um ato emocionante, a Banda de Música tocou a “Canção da Despedida”, 

oportunidade em que os seus integrantes cumprimentaram individualmente o 2º Sgt De Paula, que se 

despediu do convívio do “Catorzão”.

Obrigado pelos relevantes serviços prestados. Missão Cumprida!

GUARARAPES! BRASIL! TODA MISSÃO SERÁ CUMPRIDA!

HOMENAGEM A MILITAR QUE SE DESPEDE DO SERVIÇO ATIVO

INFORMATIVO 
O CATORZÃO
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DATAS COMEMORATIVAS
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CAMPANHAS

CAMPANHA ‘‘AJUDAR ESTÁ EM NOSSAS  MÃOS - DOE ALIMENTOS E BRINQUEDOS’’

VALORES
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GALERIA DE FOTOS



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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