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Procedimento para reclamações ou  

controvérsias do cliente 
 

Direitos de recurso do cliente junto à MOSAIC 
 

1. Se tiver uma reclamação contra um funcionário ou um serviço prestado, primeiro 

tente resolver o problema cara a cara com a pessoa em questão. 
 

2. Caso sinta-se inseguro ou constrangido ao comunicar-se diretamente com  

o funcionário, peça para falar com o supervisor do mesmo ou com o diretor. 
 

3. Se não estiver satisfeito com as opções 1 ou 2 acima, pode escrever uma carta  

a respeito do assunto ao Gerente sênior ou o Diretor. 
 

4. Se optar por escrever uma carta, ela deve incluir: 

a. A causa de sua reclamação (por exemplo: você não concorda com um 

regulamento da MOSAIC. Você não gosta da maneira que um funcionário 

lhe tratou. Um funcionário discriminou contra você. Você não está satisfeito 

com os serviços prestados. Demorou muito tempo para a provisão dos 

serviços). 

b. A data do incidente. 

c. O que você quer que a MOSAIC faça. 

d. Qualquer outra informação que considere importante. 
 

5. Você pode solicitar a ajuda de um funcionário para escrever a carta em inglês. 
 

6. Você deve enviar a carta, em inglês ou seu idioma, para o Gerente sênior dentro  

de um mês da ocorrência do incidente. 
 

7. O Gerente sênior pedirá para encontrar-se com você para conversar sobre  

o assunto e as soluções possíveis, dentro de 7 dias após receber sua carta. 
 

8. O Gerente sênior enviará uma carta resumindo o assunto e detalhando as medidas 

que a MOSAIC tomará ou não, dentro de 7 dias após o encontro. 
 

9. Se não estiver satisfeito com a resposta, pode enviar sua carta com comentários 

adicionais ao Diretor. A carta deve ser enviada dentro de 7 dias após o recebimento 

da resposta do Gerente sênior. 
 

10. O Diretor pedirá para encontrá-lo para conversar sobre o assunto e as soluções 

possíveis, dentro de 7 dias após receber sua carta. 
 

11. O Diretor enviará uma carta resumindo o assunto e detalhando as medidas que  

a MOSAIC tomará ou não, dentro de 7 dias após o encontro. 

 

12. Se não estiver satisfeito com a resposta, pode enviar sua carta com comentários 

adicionais ao Diretor Executivo. A carta ao Diretor Executivo deve ser enviada 

dentro de 7 dias após o recebimento da resposta do Diretor. 

 

Continua na página seguinte . . . 
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Procedimento para reclamações ou  

controvérsias do cliente 

 

Direitos de recurso do cliente junto à MOSAIC (continuação) 
 

13. O Diretor Executivo pedirá para encontrá-lo para conversar sobre o assunto, bem 

como as soluções possíveis, dentro de 7 dias após receber sua carta. 
 

14. O Diretor Executivo enviará uma carta resumindo o assunto e detalhando  

as medidas que a MOSAIC tomará ou não, dentro de 7 dias após o encontro. 
 

15. Se não estiver satisfeito com a resposta, pode enviar sua carta com comentários 

adicionais ao Presidente do Conselho de Administração. A carta ao Presidente deve 

ser enviada dentro de 7 dias após o recebimento da resposta do Diretor Executivo. 
 

16. O Conselho de Administração responderá por carta dentro de 14 dias, o que 

representará a decisão final da MOSAIC. 
 

17. A MOSAIC não terminará ou limitará os serviços prestados a você durante este 

processo, a não ser que haja determinado comportamento que tornaria inseguro  

o encontro entre você e um funcionário. 

 

Direito de recurso do cliente junto a autoridades externas 
 

1. Uma vez que o procedimento para reclamações e controvérsias do cliente esteja 

concluído, ou a qualquer momento durante o processo, os clientes podem contatar 

qualquer das seguintes entidades externas para apoio (a lista não esta completa): 
 

a) BC Human Rights Coalition (Coligação de BC para os Direitos Humanos): 

   www.bchrcoalition.org   Telefone:  604-689-8474 
   

b) BC Ombudsman (Provedor dos Direitos dos Cidadãos de BC): 

   www.ombudsman.bc.ca   Telefone:  1-800-567-3247 
   

c) Child and Youth Representative (Representante Infantil e Juvenil): 

   www.rcybc.ca/   Telefone:  1-800-476-3933 
 

d) BC Office of the Information and Privacy Commissioner (Escritório do 

Comissário de Informação e Privacidade de BC): 

  www.oipc.bc.ca   Telefone:  250-387-5629 
   

e) Legal Aid (Assistência Jurídica): 

   www.lss.bc.ca   Telefone:   604-601-6000 
   

f) Better Business Bureau (Órgão de Defesa do Consumidor): 

   www.mainlandbc.bbb.org   Telefone:   604-682-2711 
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