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Banco Induscred de Investimento S.A.
CNPJ nº. 33.588.252/0001-32 e NIRE 35300055888

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, horário e local: 10 de julho de 2020, às 15:00 horas, na sede do Banco, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 960 - 19º andar, Conjunto
1.902. Presença: Acionistas com direito a votos, representando mais de 2/3 do capital
votante, compondo-se, assim, quorum legal para a instalação da Assembleia, conforme
se comprova por suas assinaturas lançadas no livro de presença. Mesa: Presidente:
André Kissajikian; Secretário: Milton da Silva. Convocação e Publicação: Edital de
Convocação publicado no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios,
nas edições dos dias 26, 27 e 30 de junho de 2020. Ordem do Dia: (i) Eleição de novos
membros da diretoria; (ii) Alteração parcial do Estatuto Social, e, (iii) Consolidação do
Estatuto Social. Dando inicio aos trabalhos, os acionistas presentes juntamente com o
Diretor Executivo, manifestaram o pesar pelo falecimento do Dr. Antranik Kissajikian,
fundador e Diretor Superintendente do Banco, que, durante décadas, conduziu com
muita dedicação e brilhantismo os destinos desta sociedade, prestando a ele, nesta
oportunidade, as mais sinceras e justas homenagens. Em seguida, foram colocados em
discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo no final sido
deliberado e aprovado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observa-
das às abstenções legais, o seguinte: Deliberações: 1) - Foi aprovada a eleição dos
novos membros da diretoria, para os cargos de Diretor sem designação especial, com
mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021. (i) - Carlos de Gioia,
brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 1.364.268-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 001.751.538-68; (ii) - Celso Coscarelli, brasileiro, divorci-
ado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.190.902-3-
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.530.638-44, ambos residentes e domiciliados
nesta Capital, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Cerqueira
César, CEP 01418-100. Os diretores eleitos apresentaram as declarações de que não
estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem
foram condenados ou estão sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede da
sociedade. Estando presentes os eleitos, como novos diretores sem designação espe-
cial, os mesmos tomam posse nesta data, mediante a assinatura do Termo de Posse e
da caução prestada de acordo com as disposições estatutárias. (iii) - O cargo para
Diretor Superintendente permanecerá vago. (iv) - fica mantida a remuneração mensal da
Diretoria, a ser distribuída de comum acordo entre os Diretores. 2) - Deliberam, também,
os acionistas presentes por unanimidade, alterar a redação do ítem II, do Artigo 13, e,
letras “c”, “d” e “e” do Artigo 14, do Estatuto Social, os quais passam a vigorar com a
seguinte redação: Artigo 13 - II - Aos Diretores sem designação especial, agindo sem-
pre em conjunto, compete: a) - executar as atribuições que lhes forem cometidas em
reunião da Diretoria; b) - assinar com o Diretor Superintendente ou com o Diretor Execu-
tivo, títulos ou cautelas representativos das ações da sociedade; c) - constituir advo-
gados com poderes de cláusula “ad judicia”; d) - representar a sociedade em depoimento
pessoal, em Assembleias Gerais de Sociedade e em outros atos semelhantes. Artigo 14
- A Sociedade considerar-se-á obrigada ou exonerará terceiros de responsabilidade para
com ela; a) - pela assinatura isolada do Diretor Superintendente; b) - pela assinatura
isolada do Diretor Executivo; c) - pela assinatura conjunta de dois Diretores sem desig-
nação especial; d) - pela assinatura de qualquer um dos Diretores sem designação es-
pecial em conjunto com a assinatura de um procurador, constituído para representar a
sociedade, desde que assim previsto no respectivo instrumento de mandato e de acordo
com a extensão dos poderes nele contidos; e) - pela assinatura isolada de um procu-
rador, com expressos poderes, constituído de conformidade com o artigo 13 deste
Estatuto. 3) - Em prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu que se
encontrava sobre a mesa, correspondência na qual está relatado circunstancialmente
o problema cadastral do acionista Alberto Jakson Byngton Jr, em virtude de seu
CPF/MF ter sido cancelado, ficando esta sociedade impossibilitada de entrar em contato
com o referido acionista para atualização de seu cadastro. Sendo assim, o Sr. Presiden-
te propõe que seja resgatada e extinta a única ação de titularidade do citado acionista,
sem redução do capital social, reduzindo-se apenas a quantidade de ações representa-
tivas do capital social, permanecendo o valor do resgate, em conta na sociedade, à
disposição do citado acionista. Em consequência da extinção da ação decorrente do
resgate, os acionistas presentes, aprovaram por unanimidade, sem abstenções ou
votos contrários, a alteração do “caput” do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia,
que passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 4º - O Capital Social é de
R$18.999.500,00 (dezoito milhões, novecentos e noventa e nove mil e quinhentos
reais) dividido em 303.403 (trezentos e três mil e quatrocentos e três) ações ordiná-
rias, todas nominativas, sem valor nominal. 4) - Decidem por fim, os acionistas pre-
sentes por unanimidade, consolidar o Estatuto Social com as alterações acima delibe-
radas, sendo que o seu inteiro teor, após lido e conferido, é transcrito como anexo à
presente ata, dela fazendo parte integrante. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e,
como ninguém se manifestou, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, após reaber-
ta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada, dando o Sr. Presiden-
te por encerrada a Assembleia. São Paulo, 10 de julho de 2020. André Kissajikian -
Presidente da Mesa. Milton da Silva - Secretário. Acionistas: AK 15 - Empreendimentos
e Participações Ltda., representada por seu procurador, Milton da Silva, André
Kissajikian; Suely Kissajikian da Silveira e Vanda Kissajikian Mordjikian. A presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio André Kissajikian - Presidente da Mesa.
Milton da Silva - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 477.182/20-3, em
11/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Banco Induscred de Investimento S.A.
CNPJ nº. 33.588.252/0001-32 e NIRE 35300055888

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Rerratificação da
Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 10 de Julho de 2020.

Data, horário e local: 05 de agosto de 2020, às 14:00 horas, na sede do Banco, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 960 - 19º andar,
Conjunto 1.902. Presença: Acionistas com direito a votos, representando mais de 2/3 do
capital votante, compondo-se, assim, quórum legal para a instalação da Assembleia,
conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no livro de presença. Mesa:
Presidente: André Kissajikian. Secretário: Milton da Silva. Convocação e Publicação:
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial Empresarial, nas edições dos dias 24,
25 e 28 de julho de 2020 e no Jornal Empresas & Negócios, nas edições dos dias 24, 25
a 27 e 28 de julho de 2020. Ordem do Dia:- Rerratificação da Assembleia Geral Extra-
ordinária, realizada em 10 de julho de 2020, a fim de tornar sem efeito o termo de posse
dos diretores eleitos na própria assembleia. 1) Dando início aos trabalhos, o Sr. Presi-
dente informou que esta Assembleia Geral foi convocada, tendo em vista a necessidade
de atender solicitação do Banco Central do Brasil manifestada através do BC Correio,
Número 120058548, a qual pleiteia a realização de nova assembleia geral de
rerratificação daquela realizada em 10 de julho de 2020. 2) - Posta a matéria em discus-
são, ficou deliberado e aprovado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos
e observadas às abstenções legais o seguinte: Deliberações: i) - Foi aprovado, sem
qualquer ressalva, a rerratificação da Assembleia Geral Extraordinária do Banco,
realizada em 10 de julho de 2020, para constar que o termo de posse dos diretores
eleitos na própria Assembleia, fica sem qualquer efeito, uma vez que a posse
dos eleitos depende de homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil.
ii) Ficam, neste ato, ratificadas integralmente às demais deliberações aprovadas na
referida Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de julho de 2020. Encerra-
mento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra
a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, determinou o Sr.
Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, em livro próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os
presentes e assinada, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo,
05 de agosto de 2020. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Milton da Silva - Secre-
tário. Acionistas: AK 15 - Empreendimentos e Participações Ltda., representada por
seu procurador, Milton da Silva; André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e
Suely Kissajikian da Silveira. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Milton da Silva
- Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 477.183/20-7, em 11/11/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74

NIRE 35.300.503.520
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 21 de novembro de 2019

CERTIDÃO - JUCESP nº 647.660/19-2 em 20/12/2019, 
Gisela Simiema Ceschin  - Secretária Geral.

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74

NIRE 35.300.503.520
Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 5 de dezembro de 2019
CERTIDÃO - JUCESP nº 647.647/19-9 em 20/12/2019, 
Gisela Simiema Ceschin  - Secretária Geral.

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 

NIRE 35.300.503.520
Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada em 12 de dezembro de 2019
CERTIDÃO - JUCESP nº 30.809/20-4 em 10/01/2020, 
Gisela Simiema Ceschin  - Secretária Geral.

Valdez Monterazo (*)

Todos eles são técni-
cos, artistas de suas 
respectivas artes ou 

profissões. Nesse sentido, 
a grande pergunta que fica 
para donos de empresa é: 
ser um excelente artista, ou 
técnico, garante sucesso nos 
negócios?

Como você pode imaginar, 
com certeza não. Mesmo 
sendo imprescindível uma 
empresa ter uma excelente 
qualidade de entrega de ser-
viços e produtos, só isso não 
garante sucesso, existem 
várias outras competências 
que um empresário deve de-
senvolver. Na verdade, focar 
somente na visão técnica, ou 
seja, a parte operacional da 
empresa e esquecer outros 
fatores importantes que 
veremos a seguir, é uma 
das principais causas da 
mortalidade e estagnação de 
empresas dos mais variados 
segmentos.

O que quero dizer é que 
existem competências e ati-
vidades muito específicas a 
serem feitas e desenvolvidas 
quando se tem uma empresa. 
Na maioria das vezes, ou o 
empresário não sabe quais 
são, ou não cumpre o seu 
papel por qualquer outra 
razão. Dito isso, qual o real 
papel do empresário? Para 
responder, vou introduzir os 
três principais papéis que o 
dono de empresa exerce ou 
deveria exercer.
 1) O Técnico ou Artista 

- Usar a visão do técni-

Existem atividades específicas a serem feitas e desenvolvidas 
quando se tem uma empresa. 
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A preocupação em garantir uma aposentadoria 
mais confortável e tranquila financeiramente, sem 
depender somente do INSS, tem levado muitas pes-
soas a optarem por investimentos em previdência 
privada. Além dessa aplicação oferecer rentabili-
dade no longo prazo, é possível encontrar outras 
vantagens dependendo da modalidade escolhida 
pelo investidor.

De acordo com Paulo Saad, assessor de investi-
mentos da WFlow – escritório Private especializado 
em Assessoria Financeira e Patrimonial credenciado 
à XP Investimentos –antes de investir em previdên-
cia privada, é necessário escolher a modalidade, o 
tipo de tributação e o fundo. “Existem dois tipos de 
modalidade, sendo o PGBL indicado para quem faz 
a declaração anual do Imposto de Renda no modelo 
completo e deseja contribuir com até 12% da sua 
renda, e o VGBL indicado para quem faz a declaração 
no modelo simplificado”.

O investidor tem a opção de escolher entre duas 
formas de tributação, a progressiva ou a regressiva. 
Na progressiva, o IR recolhido no resgate será de 15% 
como forma de antecipação do imposto, podendo 
ter ainda um ajuste do valor sobre a diferença não 
paga até o limite de 27,5%. Na regressiva, o IR será 
cobrado de acordo com o tempo de permanência da 
aplicação, quanto maior o período menor o imposto.

Como os planos de previdência privada possuem 
uma tributação diferenciada, os benefícios fiscais 
podem ser uma das vantagens desse tipo de in-
vestimento, como é o caso do plano PGBL. “Na 
modalidade PGBL, por exemplo, o investidor que 
contribuir para um plano de previdência privada até 
dezembro, pode deduzir uma parte do valor investido 
da base de cálculo do Imposto de Renda. Porém, o 
desconto tem um limite de 12% dos rendimentos e 

Os benefícios fiscais podem ser uma das vantagens 
desse tipo de investimento.
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Foi identificado, pela 
Receita Federal, um 
aumento significati-

vo na demanda por serviços 
relacionados à regulariza-
ção de CPF, o que culminou 
com o lançamento em seu 
site de uma nova seção 
chamada Meu CPF.

A referida seção pretende 
reunir os principais servi-
ços e orientações voltadas 
à regularização do cadastro, 
simplificando a interação 
dos cidadãos com a  Receita 
Federal e esclarecendo de 
forma visual as principais 
dúvidas sobre o assunto, 
trazendo inclusive um 
infográfico com as princi-
pais situações irregulares 
do CPF, informando o que 

deve ser realizado para a 
respectiva regularização. 
Nas situações mais comuns, 
sequer há necessidade de 
sair de casa.

O CPF poderá ser atu-
alizado pelo cidadão pela 
internet e, caso haja ne-
cessidade de apresentar 
seus documentos de iden-
tificação, esses poderão 
ser enviados  por e-mail à 
Receita Federal, anexando, 
também, uma selfie sua 
segurando o documento, 
para comprovar sua legiti-
midade.

Eduardo Moisés

Problemas com seu 
CPF? Saiba o que 

fazer.
A diferença entre 

o artista e o empresário
Em primeiro lugar, deixe-me esclarecer: quando se fala em artista no mundo dos negócios, se fala no 
profissional ou técnico que tem determinado conhecimento específico ou habilidade. Isto é, o engenheiro, 
o contador, o advogado, o dentista etc

tempo? No papel do técnico 
ou artista? Sente-se sobre-
carregado pela operação?  
Está no papel de gestor? Vem 
cuidando dos indicadores e 
da equipe? Ou está no papel 
de empresário? Já tem pla-
nejado o futuro da empresa?

Muitos donos de empresa 
ficam assustados ao perce-
ber que gastam sua energia 
em atividades erradas e 
negligenciam aspectos im-
portantes do negócio. Caso 
você se identifique, saiba que 
sempre há tempo de fazer 
mudanças significativas para 
colher melhores frutos. O pa-
pel de um coach de negócios 
é exatamente o de assessorar 
e desenvolver os donos de 
empresa para que possam 
assumir e exercer os papéis 
de Gestor e Empresário com 
excelência, isso de forma 
sistemática e embasada nos 
mais consagrados conceitos 
e metodologias de gestão.

Espero que esse conhe-
cimento tenha contribuído 
para que você possa expan-
dir sua visão empresarial. 
Ao exercer com maestria 
o papel de gestor e empre-
sário, você poderá planejar 
e tomar ótimas decisões, 
para desfrutar de maiores 
e melhores resultados nos 
negócios, além de uma jor-
nada profissional muito mais 
próspera e significativa.

 
(*) - É associado sênior na Sociedade 
Brasileira de Coaching, especializado 

em negócios, liderança e psicologia 
positiva. Promove resultados em 

diversos segmentos de pequenas 
e médias empresas (https://

valdezmonterazo.com.br/).

co significa garantir a 
excelência na entrega 
do produto ou serviço. 
Em muitas empresas o 
dono precisa, literal-
mente, pôr as mãos à 
obra.

 2) O Gestor - Em resumo, 
o gestor é a figura que 
cuida de dois aspectos 
importantíssimos: o 
time e os indicadores. 
Usar o papel do ges-
tor significa motivar e 
desenvolver a equipe, 
além de acompanhar 
os principais indica-
dores e índices do 
negócio, tais como: 
Indicadores de vendas, 
financeiros e de fluxo 
e caixa, evolução de 
projetos etc.

 3) O Empresário - O em-
presário tem o papel 
de cuidar de fatores 
externos à empresa, 
como seu posiciona-
mento frente aos clien-

tes e concorrentes, 
além de olhar para 
o futuro e a perpe-
tuidade do negócio. 
Muitas vezes, donos 
de empresas estão 
presos em atividades 
relacionadas ao papel 
do técnico ou artista, 
ficam tão sobrecarre-
gados com essas ati-
vidades operacionais 
que não conseguem 
mais exercer o papel 
de gestor ou de dono 
de seu próprio negócio. 

O resultado disso todos nós 
já conhecemos: um número 
avassalador de empresas en-
dividadas ou quebradas, sem 
falar na própria qualidade e 
estilo de vida do dono, que 
fica em segundo plano.

Frente ao que foi exposto, 
convido você a responder 
a si mesmo os seguintes 
questionamentos: onde está 
o seu foco na maior parte do 

Vale a pena investir em Previdência privada?

o investidor precisa ter efetuado contribuições para 
o INSS”, ressalta Saad.

Na hora de escolher a aplicação, é importante levar 
em consideração o perfil de investidor, os objetivos 
para o futuro e estar atento às taxas que podem ser 
cobradas dependendo da corretora de investimentos. 
Com a variedade de fundos disponíveis, ter o auxílio 
de uma assessoria especializada pode contribuir 
durante esse processo.

Fonte e mais informações: (www.wflowinvest.
com.br).
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