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 Produzida pela Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina, 
a revista Ordem Pública e Defesa Social (ROPDS) tem por 
característica a pluralidade de ideias e concepções, respeitando a 
diversidade e os vários argumentos socioculturais, técnicos e 
científicos acerca dos mais variados temas e assuntos que têm 
origem nos mundos científico, do trabalho e acadêmico. Com 
veiculação semestral, a publicação é um espaço onde professores, 
profissionais e alunos expressam, de maneira crítica e reflexiva, as 
suas pesquisas e opiniões sobre assuntos contemporâneos ou que 
demandam novas reflexões acerca da Ordem Pública para a redução 
do crime e do medo do crime. A ROPDS, portanto, reflete a dinâmica 
da ACORS, de seus processos na procura permanente pelo 
conhecimento, da conquista de novos horizontes nos mundos 
cultural, científico e acadêmico, e, por conseguinte, do potencial 
humano que ela agrega.

 O editor da revista científica Ordem Pública e Defesa Social é o Cel 
PM Aldo dos Santos Júnior, idealizador do projeto que deu forma 
àquele periódico.  A Força Pública Barriga-Verde sempre teve 
intelectuais nas suas fileiras desde a sua criação. Nossos registros 
históricos nos mostram o Cap Alexandre Mimoso Ruiz, o Cap Osmar 
Romão da Silva, o Maj farmacêutico Ildefonso Juvenal, o Cel Antônio 
de Lara Ribas, o Cel Edmundo José de Bastos Júnior, expoentes entre 
uma enorme constelação de iluminados. No momento atual, poucos 
são aqueles que se aventuram pelo mundo das letras, em que pese 
sermos detentores desta magnífica e gratuita fonte emanadora das 
produções científicas brilhantemente produzidas por aqueles Oficiais 
que ousam seguir os passos dos seus antecessores dos séculos 
passados. A Associação dos Oficiais Militares de Santa Catarina, que 
exibe orgulhosa a alcunha de Associação Capitão Osmar Romão da 
Silva, assumiu este compromisso institucional e classista, 
oportunizando o acesso às suas páginas.

 Da fase inicial do projeto até o momento atual, sete anos se 
passaram, inclusive com o registro do ISSN. Na atualidade a revista 
possui a edição impressa e virtual, podendo ser acessada por 
intermédio do sítio da associação no endereço eletrônico 
www.acors.org.br. Temos a convicção de que a Revista Ordem 
Pública e Defesa Social preencheu uma lacuna no campo das letras 
técnico-científicas, necessárias ao aprimoramento constante do 
nosso efetivo que atua nas atividades táticas e estratégicas, 
administrativas e operacionais de “preservação da ordem pública e 
defesa do cidadão”.
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Em solenidade da PMSC, o governador Raimundo Colombo recebeu
a publicação em mãos do Comandante-geral da Polícia Militar,
Cel Paulo Henrique Hemm. DIVULGAÇÃO PMSC


