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EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DA 
COMARCA DE TUPANCIRETÃ/RS: 

 
 
 
 

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL N 
o 

076/1.15.0000347-7 

 
 
 
 
 
 

GENIL ANDREATTA, Administrador Judicial de 
HERTER CEREAIS LTDA, MULTI TRANSPORTES 
– TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA – ME, 
PEDRO LUIZ HERTER AGROPECUÁRIA – EPP, 
FABIO PINTO HERTER AGROPECUÁRIA – ME, 
MARGARETH MARIA PINTO HERTER 
AGROPECUÁRIA – ME, MARIA OLILA ABREU 
TERRA PINTO AGROPECUÁRIA – ME (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 
Recuperandas até o mês de julho 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 11.101/2005, 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 das Recuperandas até o mês de Julho de 2015, 

salientando que todos os documentos que a elas estão à disposição das partes, 

nos escritórios das mesmas, nesta cidade de Tupanciretã RS. Por oportuno, 

informa que o presente relatório também estará disponível no site  

www.recuperacaojudicial.net.br..  

 
  

http://www.recuperacaojudicial.net.br/
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2.SÍNTESE DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS:  
 
 

 Após análise de documentos e informações obtidas 

junto ao “Grupo Herter”, demonstramos a seguir resumo de suas atividades das 

empresas Recuperandas, como um todo, eis que fazem parte do mesmo grupo 

econômico possuindo atividades semelhantes e complementares. 

 
 
2.1. RESUMO DAS OPERAÇÕES: 
 
 

Nos meses de março à junho, foram obtidas receitas de 

R$ 40.788,04, referentes à cobranças de débitos de clientes e venda de rações. 

 

No mesmo período foram efetuados pagamentos 

referentes a despesas de manutenção, posto de combustível, sistema de 

informática, mercado, correio, Serasa, informática, manutenção de equipamentos, 

energia elétrica matriz e filiais, vigilante, vale alimentação, no total de R$ 

151.583,47.  

 

No mesmo período ainda foram efetuadas despesas de 

obrigações trabalhistas no valor corresponde a R$ 116.737,13. Foi pago FGTS de 

funcionários no valor de R$ 11.478,82. 

 

Foram recebidos da empresa Marasca referente à 

aluguel, de março a abril, R$ 150.000,00 e mais R$ 50.000,00 em aluguel da 

empresa Gransul, além do restante valor de R$ 35.421,31, recebido da Marasca 

referente à despesas de energia elétrica. 

 

Foi comprado matéria–prima para a fábrica de rações no 

valor de R$ 16.565,20. 

  

3. ANÁLISE DAS ATIVIDADES:  
 
 

Na área de manutenção, na sede da empresa em 

Tupanciretã, foi colocado novo todo sistema de transporte superior de 

grãos nos silos e foram feitos consertos do cano do elevador nº 06 para correia 
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transportadora superior dos silos, troca do cano do elevador nº 01 para pré-

limpeza das moegas da indústria,  reforma dos canos de cima das máquinas de 

pré-limpeza da moega, nas máquinas de pré limpeza nº 03 e 07 moega 

indústria, revisão com troca de rolamentos inferiores do elevador nº 01 da 

moega indústria, revisão com troca de rolamentos do elevador nº 02 moega 

indústria.  

Foram revisados e lubrificados os rolamentos dos 

elevadores do secador, revisão da correia transportadora inferior dos silos com 

regulagem mais troca de rolo de apoio, colocação de correias e rolos guias, 

revisão com troca de rolamentos do elevador da expedição.  

 

Foram consertados os registros das moegas 

indústriais, desmontagem total da passarela superior dos silos, desmontagem de 

uma correia transportadora com capacidade para 300 ton/hora e 104 metros de 

comprimento, desmontagem de uma correia transportadora 60 ton/hora e 73m, 

desmontagem de uma rosca transportadora 60 ton/hora 12m, montagem de uma 

passarela metálica nova sobre os silos, montagem de uma correia 

transportadora 300 ton/hora com 104m, montagem de uma correia 

transportadora com capacidade para 60ton/hora e 73 metros de extensão, 

montagem da rosca transportadora 12 m. Colocação da canalização e ligação 

dos equipamentos nos silos, manutenção e troca de rolamentos do exaustor do 

poço da moega indústria, troca de cabos elétricos da rede principal do quadro de 

comando moega indústria. Conserto de curto circuito mais troca de um disjuntor 

e uma chave contactora do painel da serra faciadora, manutenção troca de 

rolamentos e rebobinagem do motor da serra faciadora. Foram também 

efetuadas troca de rolamentos inferiores do elevador de pré-limpeza nº 02 da 

moega forrageira, revisão e troca de rolamentos e retentores do redutor da 

esteira do armazém forrageira, manutenção e troca da funilaria de vedação ao 

redor dos elevadores da moega indústria, manutenção e troca da funilaria de 

vedação ao redor dos elevadores do secador, manutenção do telhado com troca 

de telhas da moega indústria, manutenção com troca de telhas sobre a oficina, 

reforma total da estrutura da serra fatiadora, manutenção e troca de óleo de 

compressor de ar fábrica de ração. Recuperação do freio do elevador nº 01 

moega indústria, recuperação de 85 metros de cerca na lateral da unidade.  
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 Na Unidade de Jari foi feita a revisão de rolamentos 

dos equipamentos, trocados os necessários e consertadas as canalizações dos 

mesmos entre outros trabalhos efetuados. 

 

 Na Unidade de Santa Luzia,  também foi colocado 

novo o sistema de transporte de grãos superior  e foram executados serviços 

como: troca dos rolamentos inferior e mais retífica do eixo do elevador da 

expedição. Troca do eixo completo do carro triple na correia transportadora da 

moega para o armazém, por duas vezes. Troca de correia da máquina de pré-

limpeza e substituição de peneiras. Desmontagem completa da passarela 

superior do armazém, mais correia transportadora, devido ao temporal e 

remontagem com os devidos ajustes. Foram trocadas as bombas de água do 

poço do elevador da moega. 

 

 Na agricultura, foram efetuados os trabalhos de 

colheita da lavoura de soja, alcançando um número superior a 160.000 sacas 

que foram, em sua maioria, vendidas para custear as despesas da lavoura e 

parte para custear os custos da Recuperação Judicial ora em pauta além de 

alavancar a cultura de cobertura de aveia em preparo para a próxima safra de 

soja. 

 Na área de manutenção dos equipamentos 

agrícolas foram feitos trabalhos em todo o maquinário que o momento exigia e 

também já preparando o maquinário para o plantio da lavoura de verão e 

colheita da lavoura de inverno, sendo nessa área, nos meses de abril, maio e 

junho, realizado investimento de R$ 259.734,94 .  

 

                                     No setor de pecuária, nos animais dos 

recuperandos, foram feitos os trabalhos referentes à sanidade, manejo e nutrição 

adequados à estação, direcionando-os para as pastagens, efetuando controles e 

registros genealógicos além de manejos de controle de endo e ectoparasitas, 

vacinações e demais procedimentos adequados ao momento. 

   

   Tupanciretã, 11 de Agosto  de 2015. 

Genil Andreatta 

Administrador Judicial 


