COMBO ESPECIAL
LADIES ATOM
1. OBJETIVO
Esta seção do regulamento abrange as regras referente à aquisição e disponibilização do COMBO
ATOM LADIES ("COMBO") da ATOM TRADERS PUBLICAÇÕES S.A., sociedade por ações, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 23.994.857/0001-70, com sede na Rua Messias Pereira de Paula, 333 – Jd Pires de
Mello, Sorocaba/SP controlada da ATOM PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ
sob nº 00.359.742/0001-08, ambas neste instrumento doravante denominadas “ATOM”.

2. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
2.1. É permitida a inscrição de todo e qualquer candidato, pessoa física, maior de 18 (dezoito) anos
de idade, que preencha as condições de participação estabelecidas neste regulamento;
2.2. Em caso de participantes menores de idade, o cadastro deverá ser realizado em nome de um
responsável maior de 18 (dezoito) anos;
2.3. Para adquirir o curso o Trader deverá acessar o site https://www.atomeducacional.com.br, e
selecionar a opção de pagamento;
2.4. Tanto a inscrição quanto o pagamento são feitos via sistema eletrônico disponível no site
https://www.atomeducacional.com.br. Qualquer outra forma de pagamento não será aceita;
2.5. Após a compensação do pagamento, que poderá ser realizada em até três dias úteis (em caso
de boletos), o participante receberá um e-mail com a confirmação do mesmo;
2.6. É vedada a participação de qualquer candidato que sofreu processo que tenha por objeto a
realização de operações com Valores Mobiliários, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional,
nem tenha sido alvo de investigação relacionada ao crime de lavagem de dinheiro.

3. SOBRE O COMBO
3.1. O combo LADIES ATOM é inteiramente online, e é composto do treinamento DO ZERO A
TRADER e mais bônus.
3.2. O curso DO ZERO A TRADER é voltado para alunos que querem iniciar suas operações no
mercado financeiro através do MERCADO DE AÇÕES, e também para traders mais experientes
que desejam aprimorar seus conhecimentos na área.
3.3. O curso DO ZERO A TRADER será ministrado por Carol Paifer, formada em Administração de
Empresas, CEO da Atom, está há 15 anos no mercado financeiro. Desde sua primeira operação
até hoje seu foco sempre foi no daytrade, compra e venda de ativos no mesmo dia. Carol é uma
das poucas mulheres que se arriscaram nessa profissão. Seus principais estudos sempre foram
focados na disciplina. Hoje como presidente da Atom, Carol dedica-se a ajudar aos traders a
operarem de 1 a 2 horas por dia com paciência, foco e disciplina para que seus resultados
possam ser consistentes.
3.4. O objetivo do curso é facultar aos alunos conhecimento e algumas ferramentas que os
auxiliarão nas operações com ações em seu dia a dia.
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3.5. O curso DO ZERO A TRADER (gravado) é composto pelos itens abaixo (ver disponibilização no
item 4 deste regulamento):


AULA 1 - Primeiros Passos: Overview do Setup do Trader



AULA 2 - Bolsa de Valores: A base de tudo



AULA 3 - Análise Técnica I - Candles - Você finalmente vai entender tudo



AULA 4 - Minha rotina de análise para obter sucesso nas operações



AULA 5 - Traçando suporte e resistência



AULA 6 - O book: Como realmente entender e usar o Book



AULA 7 - Negociando Ações Horários, cuidados



AULA 8 - Exercícios com Ações



AULA 9 - Dólar e Índice



AULA 10 - Minha estratégia no Dólar



AULA 11 - Dominando Dólar: Exercícios



AULA 12 - Minha estratégia no Índice



AULA 13 - Dominado Índice: Exercícios



AULA 14 - Reforçando a rotina de trade



AULA 15 - A avaliação da Atom



AULA 16 - Treinando para avaliação

3.6. Serão disponibilizados os bônus abaixo (ver disponibilização no item 5 deste regulamento):


Série Dinheiro Não Aguenta Desaforo com Carol Paiffer (Gravado)



Curso Mindset do Trader de Sucesso com Dra. Priscila Sousa (Gravado)



Curso Psicologia no Trade com Dra. Priscila Sousa (Gravado)



Curso Detox com Carol Paiffer, Dra Patrícia Savoi e Dra Priscila Sousa (Gravado)



Treinamento Construção de Patrimônio com Carol Paiffer (Gravado)



4 (quatro) aulas ao vivo (online) com Carol Paiffer



Plataforma Profitchart PRO



Morning Call diário online com equipe Atom



Uma chance na avaliação PLUS EXPRESS AÇÕES



Plantões de dúvidas com Traders Atom



Grupo seleto de mulheres no Whatsapp



Encontro especial para conhecer a sede da Atom, em Sorocaba/SP

4. SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS
4.1. Os cursos e treinamentos que compõe o COMBO são inteiramente online.
4.2. Após a confirmação da compra o usuário receberá um acesso à uma área restrita no site Nutror
(www.nutror.com.br), onde serão disponibilizados todo o conteúdo do curso.
4.3. Curso DO ZERO A TRADER (quatro módulos com vídeo-aulas gravadas) – Será liberado em até 2
(dois) dias após a confirmação da compra.
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4.4. O acesso à área restrita onde o aluno poderá fazer o acompanhamento das aulas será enviado
ao e-mail informado no momento da compra respeitando os prazos de liberação informados no
item 4.
4.5. A gravação das aulas ficará disponível para que o aluno acesse quantas vezes quiser, pelo
período de 2 (dois) anos.
4.6. A Atom se reserva ao direito de efetuar alterações nos horários e no conteúdo programático, e
se compromete a disponibilizar na área restrita as informações sobre datas e horários
atualizados.

5. SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO BÔNUS
5.1. Os usuários que adquirirem o LADIES ATOM receberão como bônus:


Série Dinheiro Não Aguenta Desaforo (Gravada) – Em até 2 (dois) dias após a
confirmação da compra - Acesso por 2 (dois) anos.



Curso Mindset do Trader de Sucesso com Dra. Priscila Sousa (Gravado) - Em até 2 (dois)
dias após a confirmação da compra - Acesso por 2 (dois) anos.



Curso Psicologia no Trade com Dra. Priscila Sousa (Gravado) – A partir do dia
23/03/2020 - Acesso à gravação por 2 (dois) anos.



Curso Detox com Carol Paiffer, Dra Patrícia Savoi e Dra Priscila Sousa (Gravado) - A
partir do dia 30/03/2020 - Acesso à gravação por 2 (dois) anos.



Treinamento Construção de Patrimônio com Carol Paiffer (Gravado) - A partir do dia
06/04/2020 - Acesso à gravação por 2 (dois) anos.



1 (uma) aula inaugural ao vivo com Carol Paifer no dia 24/03/2020 às 20h e 3 (três)
aulas ao vivo com Carol Paiffer nos dias 31/03, 07/04 e 14/04/2020 às 20h - Acesso às
gravações por 2 (dois) anos.



Plataforma Profitchart PRO – A partir do dia 24/03/2020 - Acesso por 1 mês.



Morning Call diário online – Em até 2 (dois) dias após a confirmação da compra Acesso ilimitado.



Uma chance na avaliação PLUS EXPRESS AÇÕES – Solicitar liberação via e-mail



2 (dois) Plantões de dúvidas com Traders Atom em datas a serem confirmadas - Acesso
às gravações por 2 (dois) anos.



Grupo seleto de mulheres no Whatsapp – Convite será enviado até o dia 25/03/2020.



Encontro especial para conhecer a sede da Atom, em Sorocaba/SP – Um único
encontro.

5.2. A gravação das aulas ao vivo serão disponibilizadas em até 2 (dois) dias úteis após a realização
das mesmas.
5.3. A plataforma ficará disponível para o aluno por 30 (trinta) dias corridos a partir da data do
recebimento da chave de acesso por e-mail.
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5.4. O Trader está ciente que todo o período de utilização da licença será em conta de treinamento
e não conta real.
5.5. A liberação da avaliação PLUS EXPRESS AÇÕES deverá ser solicitada via e-mail para
contato@atomeducacional.com.br no prazo de até 120 (cento e vinte) dias após a liberação do
curso.
5.6. Os usuários estão cientes e de acordo que tanto a avaliação PLUS EXPRESS AÇÕES, quanto os
demais produtos que compõem os bônus COMBO, possuem regras específicas de utilização e
liberação, portanto devem ser consultadas em suas respectivas sessões no Regulamento Geral
da Atom;
5.7. A Atom se reserva ao direito de efetuar alterações nos horários e no conteúdo programático, e
se compromete a disponibilizar na área restrita as informações sobre datas e horários
atualizados;
5.8. Os bônus são prêmios pessoais e intransferíveis, e assim como todos os itens que compõe o
ATOM LADIES, não poderão de forma alguma serem doados e/ou comercializados sem
autorização por escrito da Atom S.A.

REGRAS GERAIS
(Aplicam-se a todos os produtos e cursos ATOM)
1.

O participante é responsável pela leitura dos termos de uso e concorda com eles de antemão
através da compra de qualquer curso ou plano.

2.

O Trader declara-se ciente de que a senha de utilização dos sistemas eletrônicos é de seu uso
exclusivo, pessoal e intransferível e deverá manter em absoluto sigilo a senha e a assinatura
eletrônica, responsabilizando-se pela sua cessão a terceiros, bem como zelar para que ninguém
acesse seu terminal a qualquer tempo, sendo o Trader responsável por todas e qualquer
operações realizadas pelo seu usuário.

3.

O Trader concorda que o acesso ao sistema de envio de ordens via simulador e/ou plataforma
poderá sofrer interrupções e que poderá haver momentos em que ele não poderá acessá-lo,
eximindo expressamente a ATOM de qualquer responsabilidade. Em nenhuma hipótese, e em
nenhuma circunstância, a ATOM poderá ser responsabilizada por danos e/ou obrigada ao
pagamento de indenizações ou reembolsos de qualquer espécie e sob quaisquer títulos,
decorrentes da impossibilidade de acesso ou da interrupção do acesso ao sistema de envio de
ordens via simulador e/ou plataforma, ou, ainda, de seu desempenho inadequado.

4.

O participante expressamente neste ato, também isentará de responsabilidade à ATOM por
qualquer problema de ordem de estrutura (como falta de energia elétrica), ou de inexecução,
oriunda de sistemas, sinais da B3, ou qualquer outra dificuldade técnica que o participante
venha a ter.

5.

Em caso de problemas de acesso ao simulador e/ou plataforma por qualquer que seja o motivo,
não existirá possibilidade de envio de ordens via e-mail, telefone ou qualquer outro meio que
não seja via o próprio simulador e/ou plataforma. Neste caso o Trader ficará inabilitado de
realizar operações e desde já isenta a ATOM de qualquer responsabilidade.

6.

Ao concordar com este Regulamento, o trader declara-se ciente que, em hipótese alguma, será
entregue a nenhum participante qualquer premiação em espécie ou em bens. Todos os valores
citados se tratam, tão-somente, do limite a ser utilizado para operações no mercado financeiro
sob supervisão e controles de risco impostos pela ATOM.

7.

A ATOM não será responsável por quaisquer danos sejam eles indiretos, acidentais, incidentais,
especiais, punitivos, exemplares ou consequentes da participação da avaliação do Simulador da
ATOM (inclusive, sem limitações, lucros cessantes, interrupção de negócios, perda de
informações de negócios, ou qualquer outra perda pecuniária em conexão com os serviços ou
qualquer produto eventualmente fornecido pela ATOM).

8.

A Atom se reserva o direito de, a qualquer tempo sem aviso prévio, adicionar, alterar e apagar
produtos, preços, condições de pagamento, bem como os itens, regras, cláusulas ou sessões de
nossos termos de uso, disclaimer e regulamentos.

9.

Todos os cursos e materiais da Atom estão protegidos pelas leis de direito autorais. Nenhuma
parte

dos

mesmos

podem

ser

copiados,

reproduzidos,

distribuídos,

re-publicados,

apresentados, anunciados ou transmitidos de nenhuma maneira ou por nenhum meio,
incluindo, mas não limitado a, meios eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, de gravação ou de
qualquer outra índole, sem a permissão prévia por escrito da ATOM S.A.

