
O C o r o n e l 
John J. Smith 
a s s u m i u  a 

posição de Diretor da 
Military Review no dia 
27 de setembro de 2008, 
durante a sua licença do 
Departamento de Inglês 
da Academia Militar dos 
eUA, em West Point, 
nova York. recebeu 
a sua comissão pela 
escola de Formação 
de oficiais e serviu em 
unidades de Artilharia 
de Campanha em várias 
partes dos eUA e no 
exterior, incluindo a 
Bateria de Aquisição 
de Alvos da 24ª Divisão 
de Infantaria durante a 
operação Desert Storm. 
recentemente, serviu 
como docente mentor do 
chefe do departamento 
de línguas estrangeiras 
na Academia Militar 
nacional do Afeganistão, em Cabul. Formou-se 
pelo Instituto de Idiomas estrangeiros do 
Departamento de Defesa, escola de estado-
Maior das Armas Combinadas e Serviços, escola 
de Comando e estado-Maior e escola Superior 
de Guerra. É Bacharel, Mestre e Doutor em 
Inglês pela ohio northern University, Texas 
A&M e University of Florida, respectivamente. 
em West Point, ensina Composição Avançada e 
literatura Americana. oriundo de lima, ohio, o 
Coronel Smith é casado e tem dois filhos.

O TenenTe-Coronel roBerT 
A. Whetstone assumiu a posição 
de Diretor-Adjunto e editor-Chefe 

da Military Review em 14 de julho de 2008. 
recebeu a comissão como 2° Tenente, em 1986, 
na Artilharia de Campanha, pelo Comando 
de Treinamento da reserva na Universidade 
Cameron em lawton, oklahoma. Serviu em 
unidades de artilharia no território continental 
dos eUA e comandou a Bateria Bravo do 6° 

Batalhão do 27º regimento de Artilharia de 
Campanha. Foi Administrador de Ações de 
emergência do III Corpo de Artilharia e adjunto 
do oficial de Inteligência durante a operação 
Desert Shield. ocupou a posição de oficial de 
marketing e publicidade no Comando de Cadetes 
do exército. Atuou durante três anos como 
oficial de operações no Centro de operações 
Combinadas no Quartel-General Superior dos 
Poderes Aliados da europa, em Mons, Bélgica, 
em apoio às missões de Manutenção de Paz 
no Kosovo e na Sérvia. Serviu como oficial 
da Divisão de Assuntos Públicos no território 
continental dos eUA e no exterior. Formou-se 
pela escola de estado-Maior das Armas 
Combinadas e Serviços, escola de Comando e 
estado-Maior no Forte leavenworth, Kansas, 
e Curso Combinado de Comunicações da 
University of oklahoma. o Tenente-Coronel 
Whetstone é Bacharel pela Cameron University 
e Mestre em recursos humanos pela University 
of oklahoma. o Tenente-Coronel Whetstone é 
casado e tem dois filhos.
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