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EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

SANTA ROSA(RS): 

 

 

Processo nº 028/1.16.0000281-8 

 

 

GENIL ANREATTA, administrador judicial da 

empresa DANIELSSON e KOLLING LTDA – 

PASSAPORT, (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 Abril de 2018, 

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 Abril de 2018, 

salientando que as informações a seguir foram fornecidas pela Recuperanda, 

sendo que os documentos contábeis que deram origem a este informativo  estão 

a disposição dos credores junto  ao setor  de  contabilidade da Recuperanda.  

 

O presente relatório e os seus anexos também 

estarão disponíveis a Rua Sete de Setembro, nº 1531, Bairro Centro, Santo 

Ângelo, bem como no site www.recuperacaojudicial.net.br. 

 

 

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

A Recuperanda informou que no mês de Abril as  

vendas foram muito  boas,  tendo conseguido aumentar significativamente  para 

a época. 

 

Informou ainda que a empresa esta em pleno 

lançamento da coleção outono inverno 2018, mas as vendas não fluíram devido 

as altas temperaturas registradas para a época, na casa dos 31 a 33 graus. 

A Recuperanda relatou que fez uma campanha forte 

de  vendas  para  a  reinauguração  da  nova  sala comercial, uma vez que 

conforme relatado no ultimo mês, foi praticamente obrigada a trocar de  sala  

devido a mais um aumento de aluguel. 

 

Refere que na sala nova, por se tratar de uma galeria, 

no mês de abril também teve a  finalização  da  negociação  entre  o  investidor e 

o credor Caixa Econômica Federal, sobre os débitos da  empresa. 

 

A Recuperanda informou, por fim, que a CEF é a 

segunda instituição a qual o investidor, Sr. Rafael, já finalizou a negociação, 

conforme se pode observar no demonstrativo dos resultados do mês de Abril. 

 

 

 

   Santa Rosa, 15 de maio de 2018. 

 

Genil Andreatta 
Administrador Judicial 


