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Alfa You Empreendimento  Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 11.276.410/0001-86 - NIRE 35.223.750.319

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 16/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 16/11/2021, às 16hs, na sede, situada nesta Capital do Estado de São Pau-
lo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, conjunto 41, sala 1, Vila Nova Conceição/SP. 
Convocação: Dispensadas. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário 
Sr. Bruno de Andrade Vasques. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os 
sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da 
empresa em R$ 162.800,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 24.200,00. 
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 16/11/2021. YP Real Estate Empreendimentos e 
Participações S.A., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Concord Incorporações Imobiliárias 
Ltda., João Carlos Moralez; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário. 

Cyan You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 17.381.751/0001-06 - NIRE: 35.227.069.683

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 11/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 11/11/2021, às 14:30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
360, 4º andar, conjunto 41, sala 32, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Presen-
ça: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade Vasques. 
Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir 
proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 3.894.000,00, sen-
do que o capital social final após a redução será de R$ 637.000,00. Encerramento: Nada mais, 
lavrou-se a ata. SP, 11/11/2021. You Inc Incorporadora e Participações S.A., Abrão Muszkat, Bru-
no de Andrade Vasques; YP Real Estate Empreendimentos e Participações S.A., Abrão Muszkat, 
Valter Rabotzke Junior; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Extra You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF sob n° 15.376.879/0001-48 - NIRE: 35.226.453.609

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 18h30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, 360, conjunto 41, sala 26, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretario Sr. Bruno de Andrade Vasques. 
Ordem do Dia e Deliberações: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir propor-
cionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 339.000,00, sendo que 
o capital social final após a redução será de R$ 1.000,00. Encerramento: Nada mais, lavrou-se 
a ata. SP, 12/11/2021. YP Real Estate Empreendimentos e Participações S.A. Abrão Muszkat, 
Valter Rabotzke Junior; You Inc Incorporadora e Participações S.A, Abrão Muszkat, Bruno de 
Andrade Vasques; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

João Moura Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
NIRE 35.227.932.403 - CNPJ n° 19.091.483/0001-05

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 09h30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, 4º andar, sala 56, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade 
Vasques. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, 
resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em 
R$ 477.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 1.386,00. Encerra-
mento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. You Inc Incorporadora e Participações S.A., 
Abrão Muszkat, Bruno de Andrade Vasques; YP III Real Estate Empreendimentos e Participações 
Ltda., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Paladin YI Homes Investors (Brazil) III, LLC, Val-
ter Rabotzke Junior; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Lambda You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 11.612.889/0001-84 - NIRE 35.224.084.452

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 18h30, na sede, na Avenida Presidente Jusceli-
no Kubitschek, 360, conjunto 41, sala 10, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispen-
sada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de 
Andrade Vasques. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quo-
tistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empre-
sa em R$ 44.500,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 11.900,00. En-
cerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. You Inc Incorporadora e Participações 
S.A., Abrão Muszkat, Bruno de Andrade Vasques; Concord Incorporações Imobiliárias Ltda., 
João Carlos Moralez; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Pearl Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ/MF sob n° 18.668.815/0001-09 - NIRE: 35.227.728.954

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 16/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 16/11/2021, às 13hrs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, 360, 4º andar,  sala 42, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade Vasques. Or-
dem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir 
proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 298.437,00, sen-
do que o capital social final após a redução será de R$ 1.000,00. Encerramento: Nada mais, la-
vrou-se a ata. SP, 16/11/2021. You Inc Incorporadora e Participações S.A., Abrão Muszkat, Bruno 
de Andrade Vasques; YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda., Abrão Muszkat, 
Valter Rabotzke Junior. Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

RDA Importação, Exportação e Serviços Ltda.
CNPJ/MF nº 12.647.827/0001-70 - NIRE nº 35.224.774.700

Alteração Contratual da Transformação da Sociedade Ltda em S.A.
Pelo presente instrumento particular: RDA Holding Participações, Investimentos e Serviços S.A, CNPJ/
MF 28.509.477/0001-16, JUCESP/NIRE 35.300.573.277 em 22/07/2021, representada por seu diretor, 
Richard de Albanesi Professiori; Richard de Albanesi Professiori, RG 34.713.423-3 SSP/SP, CPF/MF 
293.733.198-09; Wagner Professiori, RG 4.378.228 SSP/SP, CPF/MF 192.760.368-49. únicos sócios 
componente da sociedade empresarial Ltda denominada RDA Importação, Exportação e Serviços Ltda., 
JUCESP/NIRE 35.224.774.700, em 10/12/2019, CNPJ  12.647.827/0001-70, estabelecida em São Paulo/
SP, resolvem alterar e transformar a sociedade em S.A. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1. 
Os sócios resolvem, aprovam a transformação do tipo jurídico de Ltda para S.A., de capital fechado. 2. Pas-
sa a ser denominada RDA Importação, Exportação e Serviços S.A., e se regerá pelo seu Estatuto Social, 
que integra o presente instrumento, da qual faz parte indissociável, para todos os fins e efeitos, e pela Lei 
das S.A. (Lei 6404/76), mantendo a mesma escrituração contábil e fiscal. 3. Aprovada, a filial 1, localizada, 
Rua Albino Gugelmin, 199, sala 110 Bairro do Rio, Itajaí/SC, CEP 88.305-230, CNPJ 12.647.827/0002-51; e 
filial 2, localizada, Rua Enta, 253, Alto da Mooca, São Paulo/SP, CEP 03195-010, CNPJ 12.647.827/0003-
32, alteram o tipo jurídico para S.A., de capital fechado. 4. Os Sócios, ora Acionistas, aprovam a subscrição 
de ações da Companhia, sendo 1.950.000,00 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em subs-
tituição às quotas que atualmente possuem, mantendo-se a participação dos acionistas no capital social, 
nas proporções descritas no Boletins de Subscrição. 5. O capital social de R$ 1.950.000,00 passa a ser 
dividido em 1.950.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integrali-
zadas. 6. Eleição da Diretoria, que fica desde já investida dos poderes de administração da Companhia, 
que poderá ser composta por, no mínimo, 2 membros, ficando eleitos como Diretores, para 1 mandato de 3 
anos, permitida a reeleição, os seguintes membros: (i) Richard de Albanesi Professiori, RG 34.713.423-3 
SSP/SP, CPF/MF 293.733.198-09, Diretor Presidente; (ii) Wagner Professiori, RG 4.378.228 SSP/SP, 
CPF/MF 192.760.368-49, Diretor sem designação específica. 6.1. Os Diretores ora eleitos declaram, sob 
as penas da lei, não estarem impedidos por lei especial a exercerem cargos de Diretores da Companhia, 
em virtude de qualquer condenação criminal ou administrativa. Os Diretores ora eleitos estão dispensados 
de apresentar caução como garantia de sua gestão. 6.2. Os Diretores eleitos tomaram posse de seus car-
gos nesta data, mediante a assinatura deste instrumento, o qual substitui e tem força de termos de posse 
dos membros da Diretoria para todos os fins e efeitos. 6.3. Os Acionistas deliberaram que os Diretores 
não farão jus ao recebimento de remuneração pelo exercício do cargo. E, por estarem assim justas e con-
tratadas, as partes assinam este instrumento em 3 vias juntamente com 2 testemunhas. SP, 27/10/2021. 
Acionistas e Diretores: Richard de Albanesi Professiori, Wagner Professiori, RDA Holding Parti-
cipações, Investimentos e Serviços S.A., Richard de Albanesi Professiori. Sócio Quotista. JUCESP/
NIRE S.A. n° 3530058078-8 e n° 559.270/21-5 em 24/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/09/2021 a 30/09/2021
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

E essa é basicamente a receita 
que torna a Cloud uma necessi-
dade para o desenvolvimento e 

execução de aplicativos. O modelo de 
estrutura em nuvem, seja ela privada, 
pública ou híbrida, traz diversos benefí-
cios para as empresas, entre eles, ganho 
de tempo e agilidade nas entregas, com 
alta variável de recursos que auxiliam 
todo o ecossistema de produção. 

“As ferramentas de desenvolvi-
mento evoluem significativamente e 
condições em Cloud permitem me-
lhor qualidade nas entregas. Além de 
possibilitar que equipes, distribuídas 
globalmente, operem de forma in-
dependente mas coordenadas, com 
alterações frequentes dentro de uma 
possibilidade de monitoramento ágil e 
assertiva”, ressalta Rogério Athayde. 

O Head de Produtos da keeggo des-
taca que o ganho de tempo também 
ocorre porque, nas aplicações de Cloud, 
as squads possuem maior automação 
sobre as entregas, e menor preocupa-
ção com condições de manutenção. 
“A preocupação com a infraestrutura 
passa a ser do fornecedor da cloud. 
Assim, os times especialistas podem 
se dedicar integralmente a inovações, 
aprimorar produtos e outros aspectos 
estratégicos do negócio”. 
	 •	Flexibilidade	 e	 escalabilidade	 no	

desenvolvimento - Outra vantagem 
desse tipo de estrutura é que ela 
permite um melhor desenvolvimen-

O modelo de estrutura em nuvem, seja ela 
privada, pública ou híbrida, traz diversos 

benefícios para as empresas.

Dominic de Souza – Literare –  Executivo de 
corporações nacionais e multis - a lista é grande - 
acostumado a liderar grupos comerciais, habitual-
mente irradiando energia singular, dotado de uma 
forte personalidade, sempre focado em vendas e 

psicologia, nesta obra engloba técnicas nada difíceis de serem 
implementadas se devidamente utilizadas. Possui um “q” de 
ineditismo. Suas reflexões são puras pérolas de sabedoria. É 
de sua autoria: “ treino difícil, prova fácil” . Daí extrai-se seu 
perfil, inovador, empreendedorista e totalmente prá cima. O 
âmago de seus ensinamentos, a priori, parecerão nada novos, 
todavia, sua forma de expressar possuem um tom exitoso que 
“pega”, agita qualquer ser menos dotado de ímpeto. Totalmente 
factível, poderá levar o leitor ao centro do sucesso.

Vencer 360º

Thais Matarazzo – Matarazzo – Uma história 
real, muito bem romanceada pela laureada autora/
editora de grandes obras. História envolvente, emo-
cionante, tem início no final do século XIX numa 

Rússia conturbada, indo até primórdios do século XX, entreme-
ada pela Revolução Russa. Como de hábito, obra mantida com 
esmero, digna de merecido sucesso. Uma ode à persistência de 
uma garota de muita fibra. Por vários motivos, mãe e filha foram 
separadas. A busca pela mãe biológica encontrou percalços que 
poucos transporiam. Muito bom!

Busco Uma Mãe

Paulo Rosenbaum – Caravana –  Eletrizante! É 
o mínimo a dizer deste romance lastreado em mo-
mentos  oníricos e alguma realidade. O autor que é 
médico, sabe como tirar o sangue, OPS! fôlego  do 
pobre leitor que ficará sempre preso num cipoal 

de acontecimentos, com desfecho absolutamente inesperado 
causando êxtase. Sanguinolência exemplar. Dará, seguramente, 
um ótimo filme! Não indicado para cardiopatas.

Navalhas Pendentes

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Soluções em Cloud facilitam 
desenvolvimento de aplicativos

Fazer melhor, mais rápido ou mais barato. Essas são as definições mais simples de inovação buscada 
pelas empresas de modo geral
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VA   O executivo explica ainda que o 

desenvolvimento em cloud nor-
malmente envolve microsserviços, 
que são aplicações autônomas e de 
fácil integração. Esse é outro fator 
que traz agilidade ao modelo. “Por 
serem independentes, permitem 
mudanças rápidas para a solução de 
problemas específicos, sem afetar 
as funcionalidades de outras áreas 
do aplicativo”. 

	 •	Código	 aberto	 e	 facilidade	 de	
adaptação e portabilidade - Nas 
estruturas em Cloud é predomi-
nante ferramentas de código-fonte 
aberto. Com isso, os aplicativos 
desenvolvidos ganham melhor por-
tabilidade de execução, podendo 
ser exercido em nuvem de terceiros 
e ambientes locais com o mínimo 
de alterações, e, ainda estando de 
acordo com todas as necessidades 
atuais de segurança . 

  Athayde pontua ainda, como vanta-
gem desse modelo de arquitetura, 
a melhor integração e uso inteli-
gente de dados. “Naturalmente, 
as aplicações em nuvem passam 
a acumular um histórico de dados 
que são estratégicos para o negócio 
e que são facilmente integrados a 
outros sistemas, permitindo o uso 
inteligente dessas informações na 
tomada	 de	 decisões”.	 -	 Fonte	 e	
mais informações: (https://keeggo.
com/). 

to e uso das aplicações, por causa 
da flexibilidade e escalabilidade 
proporcionadas pela nuvem. Com 
isso, todos os aspectos do desen-
volvimento podem ser projetados 
e adaptados conforme a demanda, 
juntamente com o maior ganho de 
agilidade em atender as necessida-
des do mercado. 

  “O tempo de resposta às demandas 
fica mais curto, já que os desenvol-
vedores passam a trabalhar em um 
ambiente que permite que mudan-
ças e ajustes sejam implementados 
com mais rapidez. O resultado 
disso, além da velocidade, é uma 
maior competitividade no merca-
do”, destaca Athayde. 

Antônio Carlos Lopes (*)

Pessoas com algumas décadas de 
experiência, não raro, desenham pa-
ralelos entre distintas épocas - eu ao 
menos sou assim. 

O acúmulo de vivências permite-nos 
comparar momento X com momento Y, 
levando-nos a conclusões particulares. 
Sempre que retrocedo o pensamento à 
década de 70, quando cursava douto-
rado	em	Cardiologia	na	UFSP,	vêm-me	
uma série de boas lembranças. Recordo 
dos mestres que nos orientavam a cui-
dar dos pacientes com humanismo, a 
valorizá-los e tratá-los com respeito.

Uma formação valorosa que poste-
riormente levei a milhares de estudan-
tes de Medicina (hoje médicos) para 
os quais ministrei aulas e com os quais 
compartilhei conhecimentos. Nada é 
mais essencial em nossas carreiras do 
que olhar para os pacientes como seres 
únicos, simplesmente como gente! São 
absolutamente equivocados e maus 
profissionais os que veem um enfer-
mo só como um número de quarto de 

hospital ou a bandeira de um plano de 
saúde, que nem sabem o nome dos que 
atendem. Atendem?

Essa convicção é marca que levo 
por onde passo. Agia e pensava igual 
e coerentemente ao ser secretário 
executivo da Comissão Nacional de 
Residência Médica; como diretor do 
Departamento de Residência e Proje-
tos Especiais na Saúde da Secretaria 
da Educação Superior do Ministério 
da Educação; na Escola Paulista de 
Ciências Médicas, que fundei e tive a 
honra de dirigir.

Digo, com orgulho, que fiz de hospi-
tais minha morada, para permanecer 
ao lado dos pacientes em horas difíceis. 
O médico com M maiúsculo é assim. A 
Medicina exige aprendizado contínuo, 
requer entrega e atualização. Aliás, a 
atualização é ponto chave. É preciso 
estudar demais, ter coragem para 
enfrentar as doenças mesmo quando 
escapam do conhecimento e resiliência 
para enfrentar o desconhecido.

É possível aprender com os livros, 
mas avançamos tanto ou mais passando 

noites ao lado dos pacientes. Isso é algo 
que sempre fiz, com satisfação. Nunca 
deixei um paciente meu em estado 
grave sozinho. A boa Medicina não 
combina com pressa. Se preciso, temos 
de ficar duas, três ou quantas horas 
forem necessárias com o paciente. O 
importante é resolver o problema; isso 
não se mede em tempo.

Minha área de atuação, a Clínica Mé-
dica, tem capacidade de resolver 80% 
dos casos. O especialista é para coisas 
específicas, como a nomenclatura 
indica. Daí a Clínica Médica ter papel 
primordial na saúde pública. Hoje, por 
oportunismo, alguns ditos médicos, 
pessoas 100% carreiristas, tentam 
mudar o nome da Clínica Médica, o 
que atenta contra um patrimônio dos 
pacientes. Certamente o fazem por 
interesses escusos, inconfessáveis.

Sigo firme em defesa da correção. Por 
mim, não passarão. Meu compromisso e 
o da Clínica Médica é com os pacientes 
e a saúde de qualidade.

(*) - É presidente da Sociedade Brasileira de 
Clínica. 

Não mexam com os bons médicos

Beta You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 11.276.435/0001-80 - NIRE: 35.223.750.327

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 17/11/2021
Data, Hora e Local: Aos 17/11/2021, às 11:30hs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
360, conjunto 41, sala 2, Vila Nova Conceição/SP.  Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: 
Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário  Sr. Bruno de Andrade Vasques. Ordem do Dia e Delibera-
ções Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de 
cada sócio, o capital social da empresa em R$ 100.000,00, sendo que o capital social final após a redução 
será de R$ 20.400,00. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 17/11/2021. YP Real Estate Empre-
endimentos e Participações S.A., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Concord Incorporações Imobi-
liárias Ltda., João Carlos Moralez. Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário. 
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