










































































































































































































































Plastics

SUBSTABELECIMENTO

Por este instrumento particular de substabelecimento de procuração,
Joyce dos Santos Rodrigues, OAB/SP nO251.613, substabeleco SEM RESERVA, os
poderes que me foram outorgados por MARCPELZER PLASTICS LTOA, à Ora. Zilma
Quintino Ribeiro Alvarenga, inscrita na OAB/SP sob o nO207.518-B, com endereço na
Av. dos Bandeirantes, 2001, Distrito Industrial do Una, Taubaté/SP.

Taubaté, 17 de março de 2010.

~Joyce dosSantos Rodrigues
OAB/SP nO 251.613

Av. Bandeirantes, 2001 - Distrito Industrial do Una - Taubaté/SP CEP 11080-700
Te!.: 12-2125-5000 - TeI/Fax.: 12-2125-5009
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ARAÚJO TARZIA, acima qualificados, que, assinando isoladamente,
independentemente de ordem de nomeação, representarão todos os que figurem nesta ou
que venham a ter poderes conferidos' por substabelecimento com reservas de iguais,
podendo os ora nomeados praticar todos os atos necessários à renúncia em nome de todos
os demais outorgados.

Os outorgados nomeados no presente instrumento, bem como todos aqueles que tenham
recebido poderes através de substabelecimento com reservas, poderão agir somente
enquanto permanecerem integrantes do escritório ARAÚJO E POLICASTRO
ADVOGADOS, considerando-se automaticamente revogados, independentemente de
qualquer notificação, os poderes conferidos àqueles que por qualquer motivo deixarem
de integrar o escritório.

Pindamonhangaba, 06 de abril de 2010. -,

~-~>"'~L 1 .
, c U~'-I-

BAS LL POLIOLE-FINAS LTDA.
Michael Georg Berger

Diretor
CPF 233.754.168-14

DOCS - 02116.0034· S066S6vl
07/04/2010·09;46;49
0710412010-· 10:27:00

~vAlIOO SOMENTE COM o :SELO DE AUTEN nC1QADE"
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SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reservas iguais a Dra. Cibele Campos Rlnaldi, brasileira,

inscrito na OAB/SP sob n.o 268.885, com escritório profisSional situado cidade de

Caçapava/SP, os poderes que me foram outorgados por Puras do Brasil S.A., nos
autos de na 1279/2009, recuperação judicial de Marc:Pelzer Plastics Ltda., em

curso perante a 2a Vara Cível da Comarea de Taubaté, podendo o ora constituído
realizar exclusivamente para cópia dos autos.

De Campinas para Taubaté, 1

TozzinlFrelre Advogados
Av, D'. JM!! 8onifácío Coutlnho Nogueir •• 150 - ao 1II'lI:I••••
2301/1-611 CampitIM SI' Bras~
T5S lI) 3207-3666 F Si 111J207·4666
www.tonil.ifnlire.com.br

http://www.tonil.ifnlire.com.br














































































































l\l,\lU 'ONf 1·:(.HIW,\l\-H';NTOS "AltA I.AH(H~I\'rQUOS

t:r1) .•. ~1l:lPl\.'~1 de dUCI!') [lJ1vadn. tnl>\.rJla HO lvH· \,lOlll CNPJ 'luh tt'.i

.1,).:,)17A(,,~,\}OOl.(} 1, cH.lhl,. h..dd.1 lUl c{daJ ' d~ Pjf'~tCH;llhaT ~·,.•Ii4db de Silo "<lulü. a Rua

l~~lihd DI.Katti. n". '"!("lU.Hain'o !\!t~ud·oal.ttéNh." ulp n.!pfc~;çtll••.díl pnr setj rçpr's~nlilnb:

h.;!,!at.;.\1 .• \;f a..:NOU MA ReUNi FI-LUO. hrusil eiro, cu..-:ado, .HJflljl1l~tt":.tdf)f d>.:

etnpn;";;J, i1t)r!ath~rda l:ú~ulu de identidade RO n". 4A{19.921-S~W/SJ* pd(J prc .•ente
instr:unwutp tk proçuraçito not1Hd~lc constilul seus trdslunt<;.<.j pfm:unH~)reS os

advogados Sl1lNf.Y ALno GRANATO. brasileiro. casado, inscrito.na Ordem dos

U({\'{),tVtÔnS dn Hrasil St'cçãOU~Sã'o-Yaulo. SQb n" tf.8.421 FÁJUO GUAROIA

.l\tU;NQi':S. brasileiro. casado, inscrito na Ordem dos Advogados dü H-rasil . Sc\.:,ção
de S~t) Paute},sob ntl 152.J2tt c FLAVIA CRISTINA PR.AT1'1 MFjNl>f'S.
brasileira, casada. inscrita na Ordem dos Advogados do Bra.~;l-Seeção de São Paulo.

soh [1".li4.352, t{)ÓDS il11x.:grantes deescritório GRANATO E .MENPES A~vogados

Assódad{)s~,emprcsa de direito privado, inscrita no MF com o CNPJ sob n<)
03.6~1,.!4.31.0.00i~92.registrada na Ordem dos Advogados de Brasil - Seoção de SãO
Patllo sob n" 5124. com escritório na cidade de. Piracicaba, Estado de São Pauto. na
Rua SãQ .ltts· J1<\ 349..,aos quais conterem amplos poderes pSf<ao tom em gen\l~coro a

clausula "ad judicia", em qualquer juizo, instância ou tribunal" podendo propor contra

qnêfIl de direito. as ações <:ofl1petentes e. defendê-Ia naS'conttárias seguindo umas e "

outras até t}mü decisão, usando. dos recursos legais e acompanhando ..os. confesindo-
H1t!>srfinda. pOU,efCS ~gpcciais.pa1:·a (:Qüfcs$ar4 desistir, tránsig.ir, firmar comrn:úmls!itl$

ou acordos receber e dar quitação. bem ÇOll'J~ efetuar 9 Ievantsmenta de quaisquer
11llpttl1ãnc)as-emdinheiro ou eens d~pqSill1d~ assinar termes, podendo também

Pirac icaba. 14 de ahri I d'C 20 I(}'.






























