Coronel Luiz Henrique
Pedroza Mendes

A

pós dois anos de profícuos trabalhos como
Oficial de Ligação do Exército Brasileiro junto ao Centro de Armas Combinadas (CAC)
do Exército dos EUA e Redator-Assessor da Military
Review, em Fort Leavenworth, Kansas, deixou o nosso
convívio o Coronel Luiz Henrique Pedroza Mendes.
Oficial de Comunicações, com mais de trinta anos
de carreira militar e possuidor dos mais elevados
cursos do Exército Brasileiro, o Coronel MENDES
prestou inestimável contribuição às edições em língua
portuguesa da Military Review, colaborando para o
engrandecimento do conceito da Revista, perante seus
assíduos leitores. O grande conhecimento profissional
do Coronel MENDES, aliado à sua dedicação ao trabalho e a sua experiência no meio acadêmico-científico
foram importantes ferramentas que proporcionaram
a elevação do nível técnico dos artigos selecionados e a
perfeita adequação aos textos traduzidos, facilitando a
compreensão do público lusófono.
Possuidor de personalidade afável e congregadora,
o Coronel MENDES marcou seu período de permanência em Fort Leavenworth pelo grande número

de relacionamentos estabelecidos com os militares
norte-americanos, a comunidade de brasileiros e os representantes de outros exércitos, agindo sempre como verdadeiro diplomata e digno representante da cordial cultura
brasileira. Tais enlaces de amizade estenderam-se aos seus
familiares e permitiram uma convivência sadia e harmoniosa no seio da família militar e civil de Leavenworth.
Ao retornar ao Brasil, em julho de 2016, o Coronel
MENDES passou a integrar a equipe de oficiais superiores do Centro de Doutrina do Exército, em Brasília.
Na nova função, as experiências adquiridas no desempenho do cargo de Oficial de Ligação no CAC, a
par das qualidades pessoais e profissionais do Coronel
MENDES, certamente contribuirão para o aperfeiçoamento do Sistema de Doutrina do Exército Brasileiro.
Todos os integrantes da Military Review — civis e
militares — e, em particular, da Edição Brasileira, aproveitam esta oportunidade para agradecer sua dedicada
e valorosa colaboração, formulando-lhe votos de pleno
êxito e de felicidades no desempenho de suas novas
missões no Exército Brasileiro, extensivos à sua digníssima família.

