
A s edições ibero-americana e brasileira da 
Military Review tiveram o prazer de recep-
cionar os oficiais alunos da América Central, 

América do Sul e Espanha que ora frequentam o Curso 
de Comando e Estado-Maior do Exército dos EUA, em 
uma cerimônia realizada na tarde de 14 de setembro de 
2017. Presentes ao evento estavam o Subdiretor-Chefe 
e as equipes de todas as edições da Military Review, os 
oficiais de ligação do Chile e do Brasil, vários distintos 
convidados, os alunos e suas famílias. 

Essa recepção anual serve para expressar o nosso 
desejo de fortalecer os laços de amizade com todos 
os exércitos ibero-americanos e estimular a troca 
de ideias e opiniões sobre vários temas de interesse 
para a comunidade castrense. Além disso, a Military 
Review deseja estabelecer relações profissionais e 
amistosas com os diversos centros de comunica-
ções dos exércitos mencionados anteriormente e, 
também, dar-lhes calorosas boas vinda ao Forte 
Leavenworth.

Os oficiais são, da esquerda para a direita: Major Enrique Rebolar Soler (Chile), Tenente-Coronel Julio Hernandez Fuentes (México), Ma-
jor Fabian Baron Rozo (Colômbia), Tenente-Coronel Flavio Brandalise (Brasil), Major Carlos Luna Clara (El Salvador), Major Carlos Castro 
Olivera (Argentina), Tenente-Coronel Felipe Guimaraes Rodrigues (Brasil), Major Ivan San Miguel Lopez (Espanha), Tenente-Coronel Erix 
Polanco (Panamá) e Major Selwyn Austin (Guiana).

Gen Bda Hertz Pires do Nas-
cimento, Chefe do Centro de 
Doutrina do Exército Brasileiro 
oferta um livro sobre o Exérci-
to Brasileiro à Coronel Katheri-
ne P. Guttormsen, Editora-Che-
fe da Military Review no Forte 
Leavenworth, como agradeci-
mento pela atenção recebida 
durante a visita realizada em 
20 de setembro de 2017. A vi-
sita teve como objetivo realizar 
o intercâmbio de experiências 
relativas à edição e distribuição 
de publicações doutrinárias 
para o público militar, além de 
conhecer trabalhos na área de 
pesquisa histórica com ênfase 
na doutrina.


