Nota de Esclarecimento
Eu Elizeu, venho informar que me sensibilizo com todos os jovens que colocaram
sua esperança e sonhos no projeto *OBolsista*, entendo que parte de toda essa
ação mostra que todos os brasileiros crentes ou não no projeto, tem o mesmo
desejo de ganhar o mundo com conhecimento expansivo.
Sinto muito pela pequena parcela que buscou o cancelamentos do processo 2018,
buscando evitar que casos como este se repitam, o projeto *OBOLSISTA* tem se
reunido com diversas novas startups, percebendo suas recomendações para
gerenciamento e construção de políticas, voltada a pessoas de baixa renda, além
de ações que visem a melhoria de novos projetos paltados para 2019.
Após o aprendizado, percebemos acima de tudo, que ação que leva jovens a
conhecer outros países, precisa ocorrer de forma totalmente presencial e com
estrutura ainda mais ampla.
Em função dos aprendizados e das sugestões que recebemos, nossos próximos
passos serão:
- Devolução do valor pago diretamente ao cliente por meio de PagSeguro ou ordem
de pagamentos em até 30 dias, após o processo de levantamento dos 3 módulos,
pagantes, 50% e isentos.
- A revisão dos procedimentos internos tanto para cliente como para fornecedores.
- Administração aberta e com relatórios dos passos da OBolsista.
- Implantação do mecanismo de comunicação ampla e clara.
- Publicar o resultado das pesquisas, assim como trabalhos de interesse da
OBolsista para 2019.
- Mantermos a política de segurança adotada pela OBolsista no início de suas
atividades e todos os dados entregues de clientes serão eliminados.
Assim como as diversas pessoas que entraram em contato por meio de e-mail ou
por redes sociais, escolhemos suas observações e levantamos uma bandeira para
a transparência, para isso, devemos informar publicamente toda a transição desta
iniciativa.
Reforçamos que estamos a disposição das autoridades para maior esclarecimento
dos fatos.

