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Em nossas duas últimas edições, enfocamos os esforços hercúleos nos quais 
nossas forças aéreas irmãs nas Américas estiveram envolvidas desde a pandemia 
de COVID-19, fornecendo os recursos tão necessários em seus próprios países e 
na região em geral. Agora, com o desenvolvimento e implantação de vacinas efi-
cazes, estamos nos concentrando em nossas principais áreas de missão. 

Nesta edição, apresentamos dois artigos referentes à estratégia militar. O pri-
meiro é um artigo fascinante, intitulado “F-35 como Função de produção O-Ring 
versus Guerra em Mosaico: Matemáticas Simples”, do autor Jörg Schimmelpfen-
nig, que apresenta um argumento matemático de como a guerra de mosaico, a 
criação da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA, sigla 
em inglês) e objeto de pesquisa de autoria do Gen David Deptula e da Heather 
Penney, pode ser implementada para melhorar substancialmente as chances de 
sucesso de uma missão em cenários onde as abordagens tradicionais estão fadadas 
ao fracasso. 

No segundo artigo, “Inovando com o apoio da Ferramenta Estratégica Mo-
derna: Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (FOFA) +1”, o autor Carlos 
A. Segura Villarreal, apresenta como a implantação bem sucedida da ferramenta 
FOFA +1 pode facilitar a inovação da estratégia militar.

Os nossos próximos dois artigos enfocam o crime transnacional. O Dr. R. Evan 
Ellis, no seu artigo “As atividades de reforço do Exército de Libertação Nacional 
(ELN) na Colômbia e na Venezuela”, detalha como uma confluência de eventos 
na Colômbia e na Venezuela, nos últimos cinco anos, tem capacitado o ELN a se 
tornar uma ameaça muito mais perigosa e intratável para ambos os países, e como, 
se não for confrontado, terá consequências adversas cada vez piores para a Colôm-
bia, a Venezuela e a região. 

Além disso, o Cel Joed I. Carbonell-López, da Força Aérea dos Estados Uni-
dos, em seu artigo “Uma Estratégia para Derrotar a Insurgência Criminal no 
Triângulo Norte da América Central”, explica como a falta de segurança causada 
pelas Organizações Criminosas Transnacionais é a praga mais significativa que 
assola El Salvador, Guatemala e Honduras, uma região comumente conhecida 
como o Triângulo Norte.

 Ele propõe, então, uma estratégia para o estabelecimento de uma governança 
eficaz e transparente; profissionalização da aplicação da lei regional; subjugação de 
operações de insurgência criminosa; aumento das oportunidades econômicas; e 
métodos para combater a demanda por narcóticos.

Continuamos com um artigo do Cel Andrés Leal, da Força Aérea Uruguaia, 
“Pela Paz”, sobre os riscos e lições aprendidas pela Força Aérea Uruguaia durante 
operações a serviço das Nações Unidas na República Democrática do Congo.
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E, finalmente, em seu artigo “Capitão de Mar e Guerra da Marinha dos EUA, 
Harold B. Grow – Intrépido Pioneiro da Aviação Peruana”, a autora Perla Baca 
Gálvez descreve como o Capitão Harold B. Grow, da Marinha dos EUA, servindo 
como parte de um intercâmbio diplomático entre os EUA e o Peru, unificou a 
aviação militar, naval, comercial e civil durante o desenvolvimento do Corpo de 
Aviação do Peru (hoje a Força Aérea do Peru) nos anos 1920.

Como sempre, agradecemos seus comentários e submissões de artigos.  Esta-
mos procurando artigos especificamente nas seguintes áreas:

• Energia Dirigida
• 5G
• Computação quântica
Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo diretamente através do meu 

endereço de e-mail: jorge.serafin.1@au.af.edu.
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