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I – Data, Hora e Local: Aos 28 dias de dezembro de 2021, às 16:00 horas, na 
sede social da Companhia, localizada na Rua Messias Pereira de Paula nº 333, 

parte 3, bairro Elton Ville, Cep 18046-640, em Sorocaba, Estado de São Paulo. 
 

II – Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de 
Administração. 
 

III - Composição da Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência 
da mesa diretora dos trabalhos, a Srta. Ana Carolina Paifer, o qual convidou a 

mim, Zilla Patricia Bendit, para servir de Secretária, ficando assim composta a 
mesa.  

 
IV – Ordem do dia: (a) Analisar a proposta da diretoria da Companhia em 

realizar uma parceria com a Bellino’s Unlimited Empreendimentos e Participações 
(Bellino”s”), para desenvolvimento de atividades e conteúdos relacionados à 

formação continuada e networking; (b) Definição das diretrizes da parceria, regras 
contratuais, responsabilidades e participação nos resultados do projeto. 

 
V – Deliberações: Iniciando os trabalhos, a Presidente explanou sobre a 

importância de novas parcerias para criação e distribuição de conteúdos digitais, 
e apresentou a todos mais informações sobre a Bellino’s, empresa sob 

administração do Sr. Ricardo Bellino, empreendedor serial responsável por trazer 
ao Brasil a mega agência de modelos Elite e fechar um acordo com o então 

Empresário Donald Trump, entre outras business adventures, e que possui 
expertise em conteúdos voltados para negócios e networking. Em seguida, os 

membros do Conselho deliberaram a ordem do dia, conforme a seguir: 
 

a) Aprovar a parceria com a Bellino’s, para elaboração do projeto a ser 
denominado “Dealmaker Academy” com o objetivo de desenvolvimento de 

atividades e conteúdos relacionados à formação continuada e networking. 
 

b) Aprovar a assinatura do contrato de parceria entre a Companhia e Bellino’s. As 
responsabilidades da Atom serão de produção de conteúdo (roteiro, gravação e 

edição), distribuição do conteúdo e gerenciamento da plataforma, estratégia do 
plano da parceria, e, de Bellino’s a criação e curadoria dos conteúdos, 

recrutamento, coordenação e gerenciamento de professores para o time.  
 

VI - Conclusão: Concluídos os assuntos em pauta e nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, 

será assinada pelos Senhores Conselheiros. Conselheiros: Ana Carolina Paifer 
(Presidente), Zilla Patrícia Bendit (Secretária), Renato Jenne Mimica, Pedro 

Henrique Valente. 
 

Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro de Atas de 
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Sorocaba (SP), 28 de dezembro de 2021.  

 
 

  
Ana Carolina Paifer     Zilla Patricia Bendit 

Presidente       Secretária 


