
Tutorial para participação em AGC virtual - Grupo Bardella 

 

1) Os credores ou seus representantes deverão informar (i) endereço de e-mail e (ii) 

número de telefone celular válidos através do e-mail bardella@laspro.com.br, até às 18h00 

dia 10/12/2020.  

 

* O endereço de e-mail e número de telefone informados serão utilizados para envio das 

informações e orientações para participação na AGC. 

** Cada representante deverá informar apenas um endereço de e-mail e um número de 

telefone celular, independentemente do número de credores representados. 

*** Somente serão admitidos na AGC virtual os credores presentes na AGC em 2ª 

convocação realizada em 17/12/2019 e suas continuações. 

 

2) Os credores deverão efetuar o credenciamento através do site 

https://www.assembleiacredoresvirtual.com.br/bardella/. 

O credenciamento deverá ser realizado no dia 11/12/2020 das 9h00 às 18h00. 

Antes de efetuar o credenciamento, recomenda-se assistir ao tutorial disponível: 

https://www.youtube.com/watch?v=hGC0sbQUMic 

* Somente participarão da AGC Virtual os credores credenciados. 

** Todos os procedimentos devem ser cumpridos atentamente por todos os credores. 

*** O envio da documentação irregular não permitirá a participação na AGC.  

**** É importante que todo credenciado envie, no ato do credenciamento, uma foto sua 

segurando um documento legível, com foto. Se for documento emitido pela OAB ou que 

tenha frente e verso, deverá enviar 2 fotos: o lado da que contém a foto e a do verso com 

seu nome por extenso. 

 

3) Até 10h00 do dia 14/12/2020, será encaminhado ao e-mail informado no 

credenciamento (i) o link para participação na AGC virtual pela plataforma de 

videoconferência e chat virtual Zoom Meetings e (ii) o nome de usuário que deverá ser 

utilizado para identificação do participante. 

* Somente os credores credenciados receberão o link de acesso para participação pela 

plataforma Zoom Meetings.  

** Siga rigorosamente todas as instruções do e-mail com o link para entrar na sala da AGC 

Virtual pela plataforma Zoom Meetings. 

*** Antes de acessar a plataforma Zoom Meetings, recomenda-se assistir ao tutorial 

disponível: https://www.youtube.com/watch?v=tzOfeuLJXMQ  

 

4) A AGC terá início às 11h00 do dia 14/12/2020. A sala virtual será aberta com 30 (trinta) 

minutos de antecedência. Caso não receba o e-mail com o link e nome de usuário para 

participação, ou tenha dificuldades para acessar a sala virtual, o credor ou seu 

representante deverão entrar em contato com o suporte, através do número de WhatsApp 

+55 11 3477-1646 ou pelo telefone +55 11 3167-0821. 

 

Os ouvintes poderão acompanhar a AGC através da plataforma YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCjTKoWkQ-lxPrGSiSQQN2Xg  

 

Eventuais outras dúvidas deverão ser encaminhadas ao e-mail bardella@laspro.com.br.  
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