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  51 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 29/05/2012 

 

Presentes: Agustin, Ana Carolina, Cintia, Cristina, Jacson, Thierry eRenata .    

Associados: Viviane Brandão (Conselho Fiscal)  e coordenadores Olimpiana (Alexandre 
Abdala Araújo, Fernanda Souza, Wabderleu Brandão e André Petry) 

Ausentes: Márcio (viagem), Paulo Spolidório e Nelson .  

 

1. INFORMES  

• Thierry informou que Bielinki e Nelson abriram mão do Debate Técnico previsto 
para o dia 31 e propôs que fizéssemos debate sobre o Código Florestal, a partir 
de sugestão do Márcio Nóbrega. 
Thierry sugeriu que se pensasse na contratação de uma secretária para a 
ASÁGUAS. 

2.OLIMPIANA.  

Foi feita uma apresentação pela Viviane Brand~çao das principais sugestões para o 
Olimpiana, em relação à abertura: local – área de convivência nas árvores ao lado do 
bloo L; informou que em 2012 teremos 14 modalidades; estão sendo faixas decorativas 
para o lançamento. 

Renata ficou responsável por verificar a possibilidade de promoção por parte das 
academias com as quase temos convênios. 

 

As inscrições estão previstas para cobrir os custos do Olimpiana, sem subsídios da 
ASÁGUAS. Será cobrado o valor de R$ 5,00 por pessoa para as inscrições e para os 
jogos de mesa R$ 1,00/pessoa. O pessoal de apoio não pagará inscrição. 

Os coordenadores de área serão responsáveis pelas inscrições em suas áreas e 
prestarão contas à coordenação do evento logo após o encerramento das inscrições. 
Deverão ser informados que qualquer coisa que precisarem adquirir, previamente 
aprovada pela coordenação, se utilizarem o dinheiro da inscrição, devem apresentar 
Nota Fiscal como comprovante. 

 

 

4. ESACOLA SPACE SAIS FRONTIERE  

Houve problemas com uma turam do convênio que temos com a Escola acima 
(Anexo I – e-mail enviado). As aulas se iniciaram, o professor abandonou a turma 
apóa duas semanas, posteriormente foi substituído por outro que era muito ruim e a 
turma foi fechada, mas já tinham pago o semestre. 

Foi sugerido o envio de ofício a respeito do assunto e Thierry ficou responsável por 
fazer uma minuta. 

5. NEGOCIAÇÕES SALARIAIS  
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Cristina informou da reunião do Fórum de Associações realizada no dia 21.05.2012. 
Na reunião decidiu-se a participação de representação do Fórum nas negociações 
com o MPOG. A primeira reunião após essa decisão ocorrerá dia 15  de junho e a 
segunda está prevista para o dia 28 de junho.  
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ANEXO I – ATA 51 ASÁGUAS – E-MAIL  
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                                                                                                          Brasília, ... de julho de 2012 
A Sua Senhoria o Senhor  
BRUNO LOUIS MAURICE GUÉRARD  
Diretor da Escola de Idiomas Espace Sans Frontières 
SCRLN 704, Bloco B, SbLj 39 
CEP 70.730-532 
BRASÍLIA – DF 
 
 
 
OF. no 0.../ASÁGUAS/2012 
 
 
Assunto: Convênio Aságuas & Espace Sans Frontières. 
 
 
Senhor Diretor, 
 
A ASÁGUAS tomou conhecimento, por meio de um de seus associados, de alguns problemas 
havidos com uma das turmas de francês (iniciantes). De acordo com o relato, que transcrevemos a 
seguir: 
 

Primeiro mandaram uma professora que faltou logo no primeiro dia. Depois tivemos uma aula 
com ela e na outra ela faltou novamente. Nenhuma das vezes fomos avisados pelo curso de 
que ela não viria. Tivemos que ligar para lá pra pedir satisfação e reposição das aulas. Na 
outra aula, depois de reclamarmos a ausência da professora, a escola nos informou de que 
ela estava indo embora de Brasília e que mandariam outro no lugar e que fariam a reposição 
de 2 aulas já pagas. A escola teve dificuldade para mandar outra pessoa, até que finalmente 
encontraram outro professor. Daí em diante foi um desastre: o professor não tinha material 
didático, não sabia que conteúdo lecionar, não parecia estar muito contente em estar ali 
dando as aulas etc. Ele veio 2 ou foram 3 aulas no mês de abril sem saber o que ia lecionar 
para gente e sem material. Inclusive ele alegou que a escola iria disponibilizar o material mas 
que só prometia e não entregavam pra ele. Em uma das aulas, ele veio e deu 
aproximadamente 30 minutos de aula e depois foi embora porque tinha compromisso na 
Polícia Federal. Até que na última aula, o professor veio com um livro de aluno xerocado 
integralmente e, mais uma vez, sem o CD para as atividades em classe, acelerou nas 
atividades do livro e até terminou uma lição do livro. O detalhe é que era a primeira aula que 
ele vinha com livro. No mínimo curioso! Depois disso, resolvemos que não dava certo e 
ligamos para cancelar a turma. Na primeira ligação, que a Erika fez, ficou acertado o 
cancelamento e a secretaria da escola falou até da possibilidade do próximo semestre 
retomarmos com outro professor. Depois a secretária me ligou querendo cobrar o mês de 
abril dos alunos, sendo que tivemos 3 aulas no mês. Aí expliquei para ela que era um 
absurdo e que se ela fosse querer que pagássemos seria por 30 minutos de aula, pois 2 
aulas do mês de abril contariam como reposição das aulas que não tivemos e a outra aula do 
mês de abril que tivemos foi na verdade de 30 minutos, porque o professor tentou ligar para 
escola para pedir para não vir e não conseguiu e acabou vindo para ficar por 30 minutos. 
Além disso, aleguei a falta de profissionalismo do curso de mandar um professor que não 
estava adequado às necessidades da turma e com o livro xerocado integralmente [...]. A 
secretária do curso falou que ia conversar com o Diretor da escola a respeito do pagamento, 
é claro, e que ele me ligaria. Até agora não me ligou [...] Fiz questão de deixar claro que 
desistimos do curso não por motivo particular mas porque a escola fez com que 
desistíssemos com toda a falta de organização e compromisso e que o prejuízo tinha sido 
todo nosso. Quanto ao material didático (livro texto e caderno de exercícios), que todos os 
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alunos adquiriram, fiz uma pesquisa e esse material nem é adotado em outras escolas. 
Então, dificilmente conseguiremos aproveitar esse material. Resultado: ficamos no prejuízo, 
sem as aulas e tivemos bastante dor de cabeça. 

 
Também foram relatadas, por alunos da turma de espanhol, dificuldades no tocante às relações com 
a Escola, a saber: final do ano letivo em 2011 sem qualquer contato por parte da direção/secretaria 
da Escola para informar quando - e se - as aulas retomariam em 2012; se haveria emissão de algum 
tipo de certificado; sem informar sobre o calendário de aulas para 2012; e, envio de mensagem 
informando sobre a retomada das aulas em 2012 na antevéspera do início das mesmas. Tais 
dificuldades deixaram aos alunos o sentimento de "esquecimento" por parte da 
direção/administração da escola. 
 
Sendo assim – e tendo em vista nossa exitosa parceria em vigor desde 2009 – solicitamos 
esclarecimentos sobre as alegações acima transcritas, ao tempo em que recomendamos 
providências com relação aos alunos da turma de francês que, além do dano moral, também 
sofreram dano material por conta da aquisição de material didático não utilizado por outros cursos. 
 
Ao aguardo de uma resposta e na esperança de que tais fatos não mais se repitam, subscrevemo-
nos. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

Maria Cristina de Sá Oliveira Matos Brito 
 Diretora Executiva da ASÁGUAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


