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DE SANTA ROSA/RS: 

 

 

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL N 
o 

028/1.15.0001091-6 
 

 
 
 
 

GENIL ANDREATTA, Administrador Judicial de 
METALSTAR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA 
(em Recuperação Judicial), vem, perante 
Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto 
no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2055, 
apresentar o relatório mensal das atividades da 
Recuperanda no mês de Novembro de 2015, 
conforme passa a aduzir:  

 

 

 
1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO: 

 

   
A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações 

processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais, 

atendendo ao disposto no art.52, IV da Lei 11.101/200, e as informações de suas 

atividades estão sendo prestadas a este Administrador Judicial.  

 

Este relatório tem por finalidade a apresentação de 

forma sintética das atividades da Recuperanda durante o mês de Novembro de 

2015, salientando que todos os documentos que o compõem estão à disposição 

das partes interessadas no endereço do Administrador Judicial, sito na Rua Sete 

de Setembro, nº 1531, Bairro Centro, Santo Ângelo. 

 

Informa que o presente também está disponível no site 

www.recuperacaojudicial.net.br.  

  
2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA:  

 
 Após análise de documentos e informações obtidas 

junto a Metalstar Indústria Metalúrgica Ltda., demonstramos a seguir resumo de 

suas atividades. 

http://www.recuperacaojudicial.net.br/
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2.1. RESUMO DAS OPERAÇÕES: 
 
 

Importante ressaltar que a empresa, no mês de 

Novembro de 2015 contou com 70 funcionários. 

 

Nesse mesmo período foram demitidos 11 funcionários, 

totalizando o valor de R$124.776,39. Sendo que desse valor R$ 23.384,44 se 

refere ao FGTS atrasado, R$ 37.322,15  referente ao FGTS das multas rescisórias 

e R$ 64.069,80 das rescisões.  

 

No que tange as depreciações, o montante é de R$ 

94.681,32 , onde não há desembolso de valores do caixa. 

 

No que diz respeito à produção, o número de peças 

produzidas alcançou o número de 14.503. 

 

A utilização da fábrica quanto a sua capacidade, em 

relação às peças foi de 70% da capacidade do setor de componentes, já em 

relação aos chassis totalizaram 30% da capacidade do setor de conjunto soldado. 

 

 
3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS:  

 
 

Este Administrador esclarece, por fim, que o 

faturamento bruto durante o mês de Novembro totalizou R$ 558.875,52. 

 

Sendo que nesse referido mês junto à fábrica 57 

funcionário trabalhando, 12 em auxílio doença e 1 de licença maternidade.  

  
   

 
   Santa Rosa/RS, 18 de Janeiro de 2015. 

 
 

Genil Andreatta 
Administrador Judicial 


