
 

 
Estatuto dos EsquiloScans 

Atualizado em 28/03/2013 
 

1 - Promover as histórias Disney e seus grandes autores, divulgando o material de qualidade dos 
personagens Disney; 
2 - Honrar o nome e o compromisso dos grandes quadrinistas, disseminando o material clássico 
Disney; 
3 - Colaborar positivamente para o crescimento, divulgação e manutenção do empório de scans dos 
Esquilos; 
4 - Não permitir o uso pernicioso ou egoísta do material postado pelos Esquilos; 
5 - Não comercializar e nem liberar o material dos Esquilos sem o conhecimento e autorização dos 
sócios fundadores, e quando autorizado, fazê-lo com os devidos créditos aos EsquiloScans, 
cuidando para divulgar o nome do grupo, e não de um dos sócios; 
6 - Jamais vazar ou descuidar das senhas confiadas aos membros, nem destruir, apagar ou remanejar 
deliberadamente um scan postado; 
7 – Divulgar o grupo, e apresentar novos sócios é desejável, porém a autorização para pertencer ao 
mesmo, só se dará mediante o aval dos sócios fundadores; 

 
 

Sócios Fundadores: 
Divictor e Lobopuava 

 
 



 

Explicações dos artigos: 
1 - Promover as histórias Disney e seus grandes autores, divulgando o material de qualidade 
dos personagens Disney; 
 
O objetivo que nós pioneiros dos Esquilos tínhamos em mente quando demos início a essa empreita, 
em 2005, era o reconhecimento de que os quadrinhos Disney dos anos 50/70 eram mais que mero 

passatempo de criança. Eram na verdade 
um tesouro que merecia respeito e 
preservação. Todos os geniais mestres 
daquela época já se foram. Iluminada foi a 
passagem deles aqui entre nós, e 
privilegiados os que puderam ter contato 
com a arte deles. 
Por essa razão, acreditamos que manter 
viva a chama dos grandes clássicos, 
divulgar e preservar essa imensa obra, 
defendendo-a de todo sortilégio de praga e 
desventura que lhe possa ocorrer, é uma 
tarefa honrosa e altruísta, que devemos 
todos levar a cabo. 

É a própria razão da existência dos Esquilos, a síntese do nosso trabalho e, portanto, o primeiro 
artigo de nosso Estatuto. 



 

2 - Honrar o nome e o compromisso dos grandes quadrinistas, disseminando o material 
clássico Disney; 
 
Honrar nome e compromisso significa acima de tudo não perverter o ideal que motivou a criação de 
nosso estimado grupo: Preservar, compartilhar e colaborar. 
Preservar – Cuidando na medida do possível das peças físicas evitando a elas danos decorrentes do 
descuido. Digitalizando ou permitindo e possibilitando que outros o façam, as peças Disney raras ou 
de valor clássico.  
 
Compartilhar – Divulgar às novas gerações, o 
prazer do contato com essa arte, e buscar 
constantemente o contato e a adesão de outros 
colecionadores, amantes e participantes deste mesmo 
ideal. Permitir-lhes rever essa imensa obra e lhes 
relembrar a alegria de outrora, ou lhes dar acesso às 
maravilhas que não tiveram oportunidade de 
vislumbrar à época, sem nenhum resquício de 
egoísmo ou mesmo de egocentrismo. 
 
Colaborar – Efetivamente participar do processo de preservação e compartilhamento deste 
material, escaneando, cuidando, divulgando, emprestando, auxiliando a administrar, re-criando e 
apoiando todo processo envolvido no ideal e objetivo Esquilo. 
 



 

3 - Colaborar positivamente para o crescimento, divulgação e manutenção do empório de 
scans dos Esquilos; 
 
A positividade reside no sentimento de divisão, compartilhamento, em uma mão dupla de usar dos 
nossos recursos e colaborar com a fomentação deles. 
Preocupa-nos demais a possibilidade de que no futuro algum Esquilo possa pensar em tirar proveito 
financeiro do trabalho coletivo de todos. Isso seria particularmente a falta mais grave que poderia 
ser cometida por um Esquilo. Se algum dia houver algum rendimento do que todos nós estamos 
ajudando a construir, e se for lícito e não ferir direitos de nenhuma entidade ou pessoa, então todos 
os Esquilos deverão participar 
proporcionalmente desta benesse.  
A positividade também, é a divulgação do 
nome EsquiloScans para outros amantes da 
arte, é o envolvimento espiritual com o 
conceito que pregamos, o cuidado com a 
coisa coletiva! Cuidando, examinando, 
preservando e disponibilizando. 
Reiteramos que compreendemos a vida 
ocupada que todos têm, e por isso aqui não 
há obrigações, mas temos que 
proporcionalizar os frutos de acordo com o suor! 
 
 



 

4 - Não permitir o uso pernicioso ou egoísta do material postado pelos Esquilos; 
 
Uso pernicioso é permitir a quebra indiscriminada do direito de 
quem o detém, negociando esse material. Entendemos que 
compartilhar esses scans num grupo fechado, com os amigos, e se 
tratando de edições antiga cuja perspectiva de republicação é 
mínima, isso não fira os direitos autorais. Hoje, existem grupos 
que divulgam esse material em BLOGS, e a quem fomentamos 
parceria para a divulgação destes scans. Sempre sem qualquer 
objetivo econômico, e a juízo e responsabilidade deles. É belo e 
prazeroso vê-los disponibilizados de maneira ordeira, inspirando o 
surgimento de novos leitores e amantes, bem como o re-
aparecimento dos antigos fãs. Seria uma verdadeira calamidade a 
qual abominamos, vermos esse material exposto em bancas de 
camelô à venda! 
Obra de Esquilos pertencem ao EsquiloScans em primeiríssimo 
lugar. Pôs lá, lá deverá ficar, o uso que o Esquilo faz daquilo que ele ESCANEOU, é problema dele, 
mas o que está no estoque, pertence ao grupo, e o privilégio de remanejar, excluir duplicidades abrir 
e encerrar contas, é hoje exclusivo de seus administradores. A aceitação desta regra é condição sine 
que non para estar entre os Esquilos. 
A outorga do material postado nos Gmails ou no FTP dos Esquilos é dada ao titular, e a apenas este! 
 
 



 

 
5 - Não comercializar e nem liberar o material dos Esquilos sem o conhecimento e autorização 
dos sócios fundadores, e quando autorizado, fazê-lo com os devidos créditos aos EsquiloScans, 
cuidando para divulgar o nome do grupo, e não de um dos sócios; 

 
Isso é um ponto extremamente relevante na relação EsquiloScans – Esquilo 
que deve ser observado às suas últimas conseqüências!!! Nem tem muito o que 
comentar sobre esse tópico. Lembramos apenas que: O material postado é 
propriedade da entidade ESQUILOSCANS, e está disponível para os Esquilos 
tão somente, e por uma questão de direitos, não queremos vê-los 
transformados em mercadoria. (nota: Com a flexibilização do assunto 
pertinente ao direito intelectual, e informalmente o posicionamento blassé dos 
dirigentes da editora detentora dos mesmo, estamos paulatinamente liberando 

o material para blogs que assumem a responsabilidade pela disseminação destes scans). Por isso, para todo 
uso que se for fazer deste material é imprescindível autorização dos administradores do grupo, pois nós 
podemos discernir o que pode e o que não pode nos ser prejudicial. Quanto à comercialização, nem pense 
nisso! Arrepia-nos só de pensar! 
Algumas situações nós até incentivamos, como o uso das capas nos sites adequados (como o Vila Xurupita 
do Arthur), a indexação baseada nas nossas nozes, para o INDUCKS, que nós apoiamos integralmente, e até 
premiamos os Esquilos indexadores. Então, olho vivo! Vai usar no seu site? Vai produzir um especial? Vai 
recortar quadras ou páginas para um trabalho de pesquisa? Então fale conosco ANTES! 
A questão do crédito não é vaidade, mas a vontade de ver o nome do grupo se espalhar pelos amantes de 
Disney. Queremos ser conhecidos, e atrair as pessoas certas! Isso é uma questão de justiça e respeito ao 
nosso trabalho! 



 

6 - Jamais vazar ou descuidar das senhas confiadas aos membros, nem destruir, apagar ou 
remanejar deliberadamente um scan postado; 
 
Isso é bem óbvio em decorrência do que já foi dito acima. O cuidado com as senhas que são 
confiadas aos Esquilos é fundamental para manter nossas nozes a salvo de saqueadores e 
bandoleiros mal intencionados. Se não mantivermos nossas senhas seguras, prejudicamos a nós 
mesmos, colocando em risco nosso sistema e servidor. 
Apagar ou destruir informação postada, deliberadamente, é falta grave. Acidente e equívocos 
acontecem. Mas devemos estar atentos para zelar do bem 
estar das nossas nozes e avelãs! 
Já temos hoje, administradores de Estoque, que cuidam 
da organização do mesmo, e nosso conceito de 
DEPÓSITO (O FDP) não permite que haja enganos por 
parte dos comensais. ENTRETANTO, a guarda fiel da 
senha de acesso, continua sendo uma premissa 
importante, e haverá controle sistemático sobre a 
movimentação de cada usuário dentro do armazém. A 
cada dia, temos mais e mais nozes sendo levadas ao 
mundo, mas é importante manter a ordem e o bom andar 
do processo. 
 
 



 

7 – Divulgar o grupo, e apresentar novos sócios é desejável, porém a autorização para 
pertencer ao mesmo, só se dará mediante o aval dos sócios fundadores; 
 
Nós somos bastante democráticos, e esta é uma regra que foi ligeiramente flexibilizada. Sempre 
pedimos a benção a todos os Esquilos antes de aprovar um novo sócio, achamos que isso é 
demonstrar respeito aos que já estão conosco. Incentivamos a camaradagem, o espírito de amizade 
entre os Esquilos, e mantemos sempre o melhor nível e compreensão entre todos, mesmo nas 
acirradas disputas nos leilões de gibis raros. Pedimos parcimônia de todos até onde for possível  
(mas numa guerra por um Mickey nº 1... vale quase tudo! eh eh). 
Gostamos muito quando um Esquilo indica um novo pretendente a Esquilo, adoramos compartilhar 
e fazer amigos. Nossa casa está aberta aos: 
- Amantes de Disney; 
- Puros de alma e intenções; 
- Visionários e altruístas; 
- Aos habilidosos e abnegados; 
- Aos saudosistas e preservacionistas; 
- Aos colecionadores com complexo de esquilo e 
sem complexo de texugo. 

 
 
 

Texto: Divictor 
Arte: Hans Grotz 


