EDITORIAL

Nesta edição, concluímos nossa série “A Guerra pela Mente do Público” do Sr.
Nuño Rodríguez, Cientista Político e Analista, com o artigo “Ferramentas teóricas para a construção midiática da realidade”. O Sr. Rodríguez escreve sobre como
o sistema de mídia influencia os pensamentos e comportamentos da sociedade e
como uma realidade artificial criada pela mídia é assumida como realidade por
grande parte da população. Neste artigo fundamental, o Sr. Rodríguez exorta a
necessidade de buscar perspectivas que englobem toda a humanidade como um
único organismo vivo.
Nossos próximos dois artigos enfocam as respostas regionais para combater a
pandemia de COVID-19. Em seu artigo “Força Aérea Brasileira contra COVID-19
- Um estudo de caso”, o Tenente-Coronel Luis E. P. C. Cordeiro, Força Aérea
Brasileira, descreve como as ações da FAB tomadas até o momento têm se concentrado na batalha diária contra a COVID-19 e aponta a importância de aprendermos
a tomar decisões rápidas, seja enviando aviões através do oceano para resgatar cidadãos ou mobilizando implantações rápidas de hospitais e clínicas, ao mesmo tempo
em que é otimizado o uso de recursos públicos. A seguir, o Comandante Oswal Sigüeñas Alvarado, Força Aérea Peruana (FAP), em seu artigo “Transformação do
Poder Aéreo Peruano diante da pandemia da COVID-19 - Ajuda humanitária no
âmbito do Plano Tayta”, descreve como a capacidade de resposta imediata da FAP
em todas as regiões do Peru tornou-se o principal provedor de operações de apoio
logístico em resposta à COVID-19, provando que o poder aéreo pode assumir com
eficiência qualquer tipo de operação, em qualquer cenário, e continuará a se transformar diante de qualquer ameaça à segurança nacional.
Nossos próximos dois artigos enfocam o pensamento estratégico e tático que
precisamos entender em relação a essa pandemia. Em seu artigo “¿Quem está
aproveitando o “Momento COVID-19?” - Uma batalha pelo poder na América
Latina”, os autores Cadete James Landy da Academia da Força Aérea dos Estados
Unidos da América e Kelly Senters Piazza, PhD, afirmam que a China e os Estados Unidos capitalizaram na primeira onda da pandemia de corona vírus 20192020 para manter sua presença e refinar sua estratégia na região latino-americana,
e descrevem como os novos motivos estratégicos de ambos os países estão subjacentes aos padrões contemporâneos de assistência de grande potência à região da
América Latina. O próximo artigo implora que pensemos em como extrapolar as
lições aprendidas sobre esse vírus para enfrentar futuras ameaças. O Capitão Germán Afanador Ceballos, da Marinha da Colômbia, mostra como a internet, a realidade virtual e o teletrabalho possibilitaram infraestruturas críticas para a economia ser mantida durante a pandemia. Ele adverte que a omissão de medidas
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paço pode desencadear um surto cibernético que pode levar a sociedade a mergulhar em uma quarentena cibernética prolongada.
Em seguida, em seu artigo “Soluções históricas para problemas contemporâneos - Lições para o controle civil das Forças Armadas da Venezuela”, o autor
Daniel Levinson Harris afirma que aplicações eficazes e modernas da metodologia de Trinkunas para o controle civil dos militares - marginalização da liderança,
estratégias de divisão / conquista e apaziguamento e identificação de missão serão essenciais para reduzir o papel dos militares na sociedade venezuelana e
aumentará a probabilidade de uma transição democrática após a saída do presidente Maduro do poder.
No momento da redação deste editorial, os primeiros lotes da vacina contra a
COVID-19 estão sendo recebidos e distribuídos em todo o hemisfério e, como
nossas nações têm feito ao longo do tempo após períodos de turbulência, nos recuperaremos e voltaremos à normalidade. Diante disso, nosso artigo final atesta os
benefícios da cooperação internacional, em situações mais simples, não muito tempo
atrás. No artigo do Major da Força Aérea hondurenha Héctor Daniel Ríos Martínez, “Mais uma vez, podemos dizer que ‘escrevemos a história no céu’”.
O Major descreve a experiência que teve durante o voo da nova aeronave Maule
MXT-7-180 do fabricante em Moultrie, Georgia, EUA, para sua sede em Honduras.
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