PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: ________________________________________________________________,
brasileiro(a), estado civil: ________________________, credor(a) trabalhista, portador(a) da
carteira de identidade nº. __________________________, emitida pelo ___________________ e
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. _________________________________, domiciliado(a) na Rua
__________________________________________________________________________,

nº.

_________________________,

de

apartamento

_____________________,

bairro

_____________________, cidade de _________________, Estado ______________________,
CEP: _________-______, telefone: (

) ________________________ e correio eletrônico:

______________________________________________________________ .
OUTORGADOS: ALEXANDRE

GUERRIERI

FREYESLEBEN,

brasileiro,

união

estável,

advogado, aeronauta, credor trabalhista, inscrito na OAB-RJ sob o nº. 71.429 e CPF 845.935.39749; FÁBIO DA CUNHA COSTA CRUZ, brasileiro, casado, aeronauta credor trabalhista, portador
da identidade nº. 1525794 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 409.389.646-15; CLAUDIO
CARDOZO, brasileiro, casado, aeronauta, credor trabalhista, portador da identidade nº. 428829
MAER e inscrito no CPF/MF sob o nº. 536.137.249-87; MIRIAM HELENA LOUREIRO, brasileira,
solteira, aeronauta, credora trabalhista, portadora da identidade nº. 05677452-4 DETRAN/RJ e
inscrita no CPF/MF sob o nº. 667.418.077-72; DELPHINA FERREIRA DA SILVA PADUAN,
brasileira, casada, advogada, credora trabalhista, portadora da identidade nº. 37360486-5 SSP/SP
e inscrita no CPF/MF sob o nº. 751.976.697-72, ELIANA MARIA ALFACE, brasileira, separada
judicialmente, advogada, credora trabalhista, portadora da identidade nº. 607490997-6 SSP/SP e
inscrita no CPF/MF sob o nº. 053.230.908-12, todos com endereço profissional na Avenida
Atlântica, nº. 1588 / 1001, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.021-001.
PODERES:

O(A)

OUTORGANTE

confere

aos

OUTORGADOS,

isoladamente

ou

conjuntamente, os poderes de representá-lo(a), na Assembleia Geral de Credores da Massa Falida
S.A. Viação Aérea Rio-Grandense, Rio Sul e Nordeste para a formação do Comitê dos Credores,
no dia ______/_____________/______, na cidade de _______________________________, e
votar no credor trabalhista ALEXANDRE GUERRIERI FREYESLEBEN, inscrito na OAB-RJ sob o
nº. 71.429 e CPF 845.935.397-49 para ser o representante dos credores trabalhistas no Comitê
dos Credores e nos suplentes que desejarem, assim como em relação a todos os assuntos
inerentes e que serão tratados na respectiva Assembleia.
Rio de Janeiro, _______ de ____________________ de 201_____.

(Assinatura)

