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Florianópolis, 20 de novembro de 2013.  

   
Prezados Companheiros Escoteiros e sociedade em geral, 

 

A respeito da Operação deflagrada pela Polícia Federal na última terça-feira (19) para o 
combate à pedofilia em 11 estados brasileiros e que resultou na prisão de suspeitos, entre 
eles um chefe escoteiro, os ESCOTEIROS DE SANTA CATARINA informam que: 

 1) Até o momento não temos dados oficiais para confirmar, ou não, esta afirmação sobre 
um voluntário da associação, eis que o inquérito tramita sob segredo de justiça e a Polícia 
Federal não deu publicidade, até este momento, aos nomes dos envolvidos, tornando 
impossível qualquer manifestação mais específica sobre o assunto. Embora tal situação, a 
Direção Nacional dos ESCOTEIROS DO BRASIL mantém contato com a Polícia Federal e 
colocou à disposição para colaborar no que for preciso.  

 2) Em contato com os dirigentes escoteiros, constatou-se que não há informações sobre a 
relação do suposto chefe com Grupos Escoteiros de Santa Catarina, que chegam a 110 em 
todo o Estado, somando mais de 7 mil membros devidamente registrados. 

 3) Os ESCOTEIROS DO BRASIL, do qual fazemos parte e representamos na Região Escoteira 
de Santa Catarina, como representante no país da maior instituição da sociedade civil no 
mundo, de base voluntária e voltada para a educação da infância e juventude, com mais de 
40 milhões de associados mundialmente, se une a toda a iniciativa destinada a proteger 
crianças e adolescentes da ação de pedófilos, abusadores ou exploradores, que merecem 
nosso veemente repúdio. 

 4) A Direção dos ESCOTEIROS DE SANTA CATARINA reitera e renova seu compromisso em 
assegurar um ambiente seguro para as práticas de suas atividades educacionais, como 
previsto na sua Política Institucional de Proteção de Crianças e Jovens, disponível no link 
http://www.escoteiros.org.br/arquivos/imprensa/politica_institucional_de_protecao_de_crian
cas_e_jovens.pdf.  

 5) Além das publicações, os ESCOTEIROS DE SANTA CATARINA mantém em seu programa 
de qualificação dos mais de 2 mil adultos voluntários informações sobre a proteção de 
crianças e jovens, investindo massivamente na propagação e adoção desta postura por parte 
dos Grupos Escoteiros. 

 6) Ainda há que se destacar, de forma fundamental, a garantia e busca do envolvimento das 
famílias dos menores beneficiados pelas ações no dia-a-dia de cada Grupo Escoteiro. Seja 
participando como voluntários dirigentes, como chefes e assistentes, bem como participando 
das reuniões semanais e assembleia de grupo, visando o monitoramento mais próximo das 
ações dos adultos no nível local e garantindo aos pais a decisão de escolha dos membros 
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daquela unidade de associação.  

 7) Estas medidas têm o permanente objetivo de capacitar e orientar todos os voluntários 
adultos que atuam, ou atuarão, no Movimento Escoteiro acerca dos procedimentos corretos 
para garantir a integridade de crianças, adolescentes e jovens, bem como desses próprios 
membros infanto-juvenis de estarem atentos e perceberem espaços confiáveis para relato ou 
denúncia de qualquer situação, o que passa a ser imediatamente objeto de investigação 
interna e denúncia também imediata aos órgãos competentes.  

 8) Acerca do possível infrator, informamos que tão logo tenhamos a informação oficial da 
Polícia Federal, serão adotadas as medidas disciplinares adequadas, e de forma rígida, 
inclusive a exclusão do quadro de associados, eis que não pactuamos e nem acobertamos 
condutas que afrontam nossos princípios e coloquem nossas crianças e adolescentes em 
situação de risco.  

 9) Por fim, impõe deixar claro que os ESCOTEIROS DO BRASIL empenham e empenharão 
todos os seus esforços em apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis, sempre buscando 
resguardar todos os seus associados e auxiliando incondicionalmente a autoridade policial 
e/ou judiciária.  
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