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Como anunciamos recentemente, a EBM contratou Marianne Plamondon como 
investigadora independente para investigar as alegações feitas por três mulheres 
sobre Swami Vishnudevananda. Várias questões e preocupações foram 
levantadas conosco desde a sua nomeação, e pensamos que seria útil fornecer 
informações adicionais sobre seu histórico, seu mandato e sua abordagem. 
 
Envolvendo Ms. Plamondon 
 
O envolvimento da Sra. Plamondon está de acordo com as melhores práticas em 
situações dessa natureza. É prática padrão para a liderança de uma organização 
contratar um especialista externo para investigar quando há um conflito de 
interesses real ou aparente e fazê-lo sem consultar previamente os reclamantes. 
Também é uma prática padrão que a organização esteja pagando pelos 
honorários do investigador, o que não afeta a independência da investigação e 
não concede direito à organização de intervir em suas descobertas. 
 
A Sra. Plamondon é credenciada profissionalmente e conduzirá sua investigação 
de acordo com as melhores práticas e os dois códigos de ética aos quais está 
sujeita como advogada e membro (e ex-presidente) da Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés CHRP). A Sra. Plamondon demonstrou através de 
sua experiência com organizações do setor público e privado que ela tem a 
capacidade de conduzir investigações imparciais e abrangentes que envolvam 
assédio psicológico e sexual, abuso ou alegações de má conduta. Incentivamos os 
queixosos, bem como as testemunhas envolvidas, a solicitar que forneçam 
informações sobre sua experiência e abordagem relevantes na primeira reunião 
com ela. 
 
Antes deste mandato, a Sra. Plamondon não tinha afiliação com o ISYVC. 
 
Plamondon é uma advogada treinada na condução de investigações e, no 
passado, examinou muitos casos de suposto abuso sexual. Ela não é especialista 
em trauma, mas tem a liberdade de procurar esse tipo de conhecimento, se 
necessário. 
 
Mandato e Abordagem da Sra. Plamondon 
 
O mandato de Plamondon é investigar as alegações e fazer constatações de fato. 
Além disso, a EBM ampliou seu mandato para incluir uma revisão de nossas 
políticas e práticas existentes e fazer recomendações para melhorias. A Sra. 
Plamondon também fará recomendações com relação a medidas preventivas e 
treinamento que o ISYVC poderia implementar. Ao se encontrar com a Sra. 
Plamondon, os reclamantes devem se sentir à vontade para compartilhar seus 
pontos de vista e fazer sugestões sobre possíveis recomendações a serem feitas à 
EBM. À luz dos fatos reunidos durante a investigação, o mandato da Sra. 
Plamondon também incluirá aconselhar a EBM com relação a possíveis maneiras 



de trazer fechamento e potencial reconciliação com os reclamantes. Essa 
abordagem está alinhada à nossa determinação em oferecer um ambiente seguro 
e saudável em todos os nossos estabelecimentos. 
 
Esperamos que a investigação envolva várias etapas, que podem ser ajustadas de 
acordo com o que ela descobrir. Vamos permitir que ela conduza a investigação 
de acordo com as melhores práticas, mas entendemos que, geralmente, o 
primeiro passo é revisar todos os materiais relevantes e entrevistar os 
reclamantes. Ela já os procurou, e nossa esperança é que ela os encontre o mais 
rápido possível. Esperamos então que ela queira entrevistar outras pessoas com 
conhecimento da situação, incluindo testemunhas de terceiros. Antes de finalizar 
seu trabalho, ela pode optar por entrevistar os reclamantes novamente, a fim de 
obter precisões sobre certos fatos. A Sra. Plamondon terá a independência de se 
encontrar com alguém que ela acredita que ajudaria em suas descobertas, e não 
interferiremos de forma alguma durante sua investigação. 
 
Também devemos salientar que os queixosos podem optar por ser 
acompanhados por outra pessoa quando se encontrarem com a Sra. Plamondon, 
desde que essa testemunha concorde em manter em sigilo as informações 
relacionadas à investigação. 
 
Depois que as entrevistas forem concluídas, a Sra. Plamondon determinará suas 
descobertas, que serão compartilhadas com a EBM e os três reclamantes 
envolvidos. Devemos deixar claro que cada uma das mulheres será informada 
apenas sobre seus casos individuais, a fim de cumprir as regras que regem a 
privacidade e a confidencialidade. Nossa esperança é que possamos implementar 
as recomendações da Sra. Plamondon sobre as medidas que devemos tomar para 
melhorar nossas políticas e procedimentos de assédio, medidas preventivas e 
treinamento. Isso é vital, pois estamos comprometidos em fornecer à nossa 
comunidade um ambiente seguro e favorável. Além disso, o EBM prevê 
compartilhar sua resposta à investigação e seu plano de ação com a comunidade 
ISYVC. 
 
Nenhum recurso legal 
 
O EBM quer garantir que os três reclamantes não temam uma ação legal que 
desencoraje sua participação na investigação. Com isso em mente, tenha certeza 
de que o ISYVC se compromete a não instaurar ações legais contra os 
reclamantes com base em sua participação no processo de investigação. 
 
Acesso à conta confidencial 
 
Conforme disposto na Declaração do Conselho de Administração dos Centros 
Internacionais de Sivananda Yoga Vedanta, datada de 13 de dezembro de 2019, 
foi criada uma conta de e-mail para qualquer pessoa compartilhar alegações de 
maneira confidencial. A Sra. Plamondon recebeu recentemente acesso ao 
conteúdo desta conta. Como tal, ela acompanhará as pessoas que possam ter 
informações relevantes para seu mandato. As informações enviadas para essa 
conta de e-mail e que não estão dentro do escopo do mandato da Sra. Plamondon 



serão transferidas pela Sra. Plamondon para o advogado externo da ISYVC 
atualmente encarregado da execução das políticas, Sra. Lanny Alexandre. 
 
Abordagem ISYVC ao assédio sexual 
 
Fornecer um ambiente seguro é uma parte essencial do nosso sistema de valores. 
Atualizamos recentemente nossas políticas e as publicamos em locais de 
destaque em nossos vários sites. Agora também incluímos uma sessão especial 
em nosso programa de treinamento de professores sobre assédio sexual e 
distribuiremos um folheto em todas as nossas instalações. Mas queremos 
garantir que somos os melhores da classe. É por isso que, ao fornecer conselhos e 
orientações sobre nossa política e procedimentos de assédio, o tratamento de 
reclamações e medidas preventivas representa uma parte crucial do mandato de 
Plamondon. 
 
Consideramos essa investigação um passo crítico em frente e uma parte 
importante do processo de cicatrização. Agradecemos que tenha que ser 
conduzido de maneira transparente e justa e estamos confiantes de que a Sra. 
Plamondon cumprirá seu mandato dessa maneira. Instamos todos os membros 
da comunidade ISYVC a apoiarem essa iniciativa e a participarem se tiverem 
informações para contribuir. 


