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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA, ASSESSORIA E 
NEGÓCIOS S.A. (“Companhia”) convocados para, na forma do seu estatuto social, reunirem-se 
em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 06 de dezembro de 2019, às 11:00 
horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Patrício Farias, 131, sala 201, Bairro ltacorubi, 
CEP 88034-132, Florianópolis/SC, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração 
do objeto social da Companhia; (ii) encerramento de uma das filiais da Companhia, localizada na 
cidade de Palhoça, Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Km 214, nº 1700, galpão 03, módulo 02; 
e (iii) atribuição de objeto social destacado às filiais remanescentes da Companhia.
A Assembleia será instalada com a presença de acionistas representando, no mínimo, ¼ 
(um quarto) do capital votante da Companhia, nos termos do artigo 125 da Lei 6.404/76. Os 
instrumentos de mandato para representação dos acionistas na Assembleia deverão ser 
apresentados quando da assinatura do Livro de Presença de Acionistas. 

Florianópolis, 25 de novembro de 2019.
Carlos Eduardo José Monguilhott

Diretor-Presidente
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Record TV decidiu manter em sua programação os dois últimos episódios, já gravados, da 
disputa musical, como forma de homenagem ao apresentador morto na semana passada

Gugu e Canta Comigo no ar
A Record TV decidiu 

manter no ar a apre-
sentação dos últi-

mos dois episódios do Can-
ta Comigo, reality musical 
apresentado nas noites de 
quarta-feira pelo apresen-
tador Augusto Liberato, o 
Gugu. Morto na sexta-feira 
(22), aos 60 anos, Gugu já 
havia concluído as grava-
ções do programa, que tem 
11 episódios.

Desta forma, o décimo 
episódio, com a 2ª semifinal, 
será exibido amanhã, por 
volta das 23h, logo depois 
de “A Fazenda”. A grande fi-
nal está programada para a 
quarta da semana que vem, 
dia 4 dezembro.

Amanhã, os oito candi-
datos que subirão ao palco 
cantarão sucessos de Alejan-
dro Sanz, Michael Jackson, 
Elba Ramalho, Elis Regina e 
Queen. Na primeira etapa da 
semifinal, na semana pas-

sada, dois candidatos agra-
daram o maior número de 
jurados e garantiram vaga 
na final: Camila Reis e Lucas 
Fozzati. 

O objetivo é impressio-
nar os cem jurados que com-
põem um dos maiores pai-
néis já vistos na TV mundial. 
Quando o jurado gosta, ele 
acende uma luz amarela no 
painel e pode se levantar e 
cantar junto com o competi-
dor. Quanto maior o número 
de jurados em pé, mais pon-
tos o competidor consegue. 

O Canta Comigo é a ver-
são nacional de All Together 
Now, formato original da 
Endemol Shine Group, com 
direção de Marcelo Amiky 
e direção de núcleo de re-
alities de Rodrigo Carelli. A 
temporada brasileira é gra-
vada nos Estúdios Vera Cruz, 
em São Bernardo do Campo, 
e produzida pela Endemol 
Shine Brasil. 

Em gravação do Canta Comigo, Gugu interage com alguns dos cem jurados do programa

ANTONIO CHAHESTIAN/RECORD TV /ND

QUEM ESTÁ NA DISPUTA

*Os primeiros sete candidatos da lista de finalistas conquistaram este 
direito ao conseguirem votação máxima, isto é, cem pontos.

Semifinalistas 
da noite

 – Thiago Prado
 – Leonel
 – MC Mayarah
 – Rodrigo Melo
 – Franson
 – Anna Barros
 – Dandara Alves
 – Samya Nalany

 Finalistas
 – Grupo Threerapia
 – Débora Neves
 – Pedro Mussum
 – Bruno Vincenzi
 – Nina Guimarães
 – Rodolfo Ribeiro
 – Lukaz Kim
 – Camila Reis
 – Lucas Fozzati

Liberado, corpo chega ao Brasil na quinta-feira
A apresentação do Canta Comigo 

será uma forma dos fãs matarem a 
saudade do apresentador enquanto 
esperam a chegada de seu corpo ao 
Brasil para as cerimônias fúnebres e 
o sepultamento, que devem ocorrer 
na quinta-feira (28), por uma triste 
coincidência, mesma data em que, há 
dez anos, a família se despedia do pai 
de Gugu, Augusto Andrino Liberato. 

O corpo de Gugu, morto depois 
de sofrer uma queda do sótão de sua 
casa, em Orlando, na Flórida, Estado 
Unidos, e bater a cabeça, foi liberado 
ontem pelo instituto médico legal do 
Estado da Flórida. Antes, atendendo 
a um pedido feito pelo apresentador, 
seus órgãos foram todos retirados para 

doação. O procedimento durou seis horas 
e vai beneficiar ao menos 50 pessoas.

Coube ao filho mais velho do 
apresentador, João Augusto Liberato, 
de 18 anos, assinar os documentos 
necessários para a liberação. Seguindo 
as leis da Flórida, o primogênito 
é o responsável por assinar toda a 
documentação ligada aos trâmites 
necessários para o traslado.

O velório está marcado para 
acontecer na Alesp (Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo), 
e vai ser aberto ao público, depois 
de um momento reservado somente 
para os familiares. O enterro será no 
Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, 
onde está o jazigo da família.

A vida doméstica, muito além do sucesso
Gugu morreu na sexta-feira (22). 

O acidente que resultou em sua morte 
ocorreu na quarta-feira, quando ele 
decidiu subir ao sótão para trocar o 
filtro do ar-condicionado. A estrutura 
de gesso acartonado não sustentou 
o peso do apresentador, que caiu de 
uma altura de quatro metros e bateu a 
cabeça em uma escada. No hospital, foi 
constatada a morte cerebral, atestada 
pelo neurologista brasileiro, o professor 
doutor Guilherme Lepski, que viajou aos 
Estados Unidos a pedido da família.

Ainda ontem, amigos explicavam 
que a cena, a princípio inacreditável, de 
um apresentador de sucesso como Gugu 
fazendo trabalhos domésticos, se justifica 

pelo fato de que nos Estados Unidos 
as famílias, mesmo as mais abastadas, 
não têm o hábito de contratarem tantos 
funcionários. E afazeres do cotidiano, 
como corte de grama e pequenos 
reparos domésticos, normalmente são 
feitas pelo próprios donos da casa.

Gugu tinha só um funcionário 
na casa de quase 700 metros 
quadrados, onde moravam sua 
companheira, a médica Rose Miriam 
Di Matteo, e os filhos João Augusto e 
as gêmeas, Sofia e Marina, de 15.

E como ele justamente se mudou 
para lá para viver uma vida anônima 
e mais perto dos filhos, muitas vezes 
assumia os trabalhos domésticos.
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