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 EDITORIAL

Nesta edição continuamos com o terceiro artigo, “Guerra Psicológica”, na série 
sobre “A guerra pela mente do público”, pelo Sr. Nuño Rodríguez, cientista polí-
tico e analista. Rodriguez descreve o investimento feito, durante as duas últimas 
guerras mundiais, para analisar os métodos utilizados para influenciar psicologi-
camente as populações de massa, que permitiram o desenvolvimento sistemático 
e a divulgação de propaganda.

Em nosso segundo artigo, “As 10 Regras Secretas de um Coronel: Uma janela na 
mente de um líder sênior”, o Brigadeiro-General Jeremy “Java” Horn, Comandante 
da Guarda Nacional Aérea de Washington, compartilha conosco sua perspectiva 
sobre as coisas que queria que soubesse como um jovem oficial.

Nosso terceiro artigo, “Poder Aéreo e Contrainsurgência: Lógica Estratégica da 
Operation Inherent Resolve”, dos autores Valéria de Moura Sousa e Augusto WM 
Teixeira Júnior, detalha como a condução das operações da coalizão se encaixa me-
lhor na estratégia coercitiva de negação do ar.

Em seu artigo, “Comunicações durante a resposta a desastres: Uma abordagem 
simples para unir esforços”, o Comandante Guillermo Gonzáles Cucho, Força Aérea 
Peruana (FAP), explica os riscos projetados de médio e longo prazo para a América 
Latina e propõe padronização e integração de sistemas de comunicação sob um cri-
tério em que a simplicidade prevalece sobre a sofisticação.

Em seu artigo, “Proteção contra ameaças dos raios laser: Procedimentos de opera-
ção e treinamento da Força Aérea Brasileira”, autores Roberta Rosas Petrocinio e 
Humberto José Lourenção, apresentam os resultados e recomendações do seu estudo 
sobre incidentes de laser contra aeronaves.

Em “Esperança na Amazônia! A Força Aérea do Peru contém os incêndios flores-
tais”, Major Giancarlo Sáez Mendoza, FAP, descreve a assistência prestada pelo FAP, 
e as causas e efeitos das 225,629 incêndios registrados em 2019.

Finalmente, em seu artigo “Força Aérea Boliviana em seus 96 anos: Serviço desde 
12 de outubro de 1923”, o Major-General Wilfredo Viscafé Paredes, Força Aérea da 
Bolívia, fornece uma breve história desta prestigiosa instituição.
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