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EXMO. SR. DR. JUIZ 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 MULTI TRANSPORTES – 
TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA – 
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 Recuperanda no mês de 
Setembro 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 da Recuperanda durante o mês de Setembro 

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

disposição das partes interessadas no endereço do Administrador Judicial, 

sito a Rua Sete de Setembro, nº 1531, Bairro Centro, Santo Ângelo, informa 

também, 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 ao “Grupo Herter”, demonstramos a seguir resumo de suas 
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atividades da empresas Recuperandas. 

 
 
2. ANÁLISE DAS ATIVIDADES:  

 
 

 
Durante o mês de setembro de 2015, as 

empresas Recuperandas do “Grupo Herter”, faturaram R$ 457.066,03, 

referente à vendas de soja e receita de venda de rações. 

   

Nas unidades de recebimento de grãos foram 

desenvolvidas atividades de manutenção como pinturas e acabamento de 

montagem de estruturas de transporte de grão e manutenção na fábrica de 

rações. 

   

Foram buscados agentes financiadores para 

aquisição de insumos para a próxima safra. 

   

Os trabalhos de campo se desenvolveram em 

controle de invasoras com a pulverização de herbicidas específicos para 

folhas largas, aplicação de fungicidas nas áreas de aveia e azevém 

destinadas à colheita. Foram retirados os animais em pastoreio das áreas de 

pastagem de inverno para preparo do plantio direto na palha. Foram iniciados 

os trabalhos de dessecação das áreas para os primeiros plantios. 

   

Foi dado continuidade ao reparo e preparo de 

equipamentos para o plantio da safra de verão e colheita da safra de inverno 

e  manutenção de demais maquinas e implementos.  

   

Continuou o trabalho em áreas que estavam 

em pousio e com culturas de melhoramento de campo para incremento da 

lavoura de soja. 

 

 

   Tupanciretã, 14 de Outubro de 2015. 

 

 

Genil Andreatta 

Administrador Judicial 

 


