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EDITAL Nº 10018878305

EDITAL  DE  AVISO  AOS  CREDORES  –  ARTIGO  36,  LEI  Nº  11.101/2005
VARA REGIONAL EMPRESARIAL DA COMARCA DE NOVO HAMBURGO
NATUREZA:  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL  PROCESSO
N°5018858-43.2021.8.21.0019  AUTOR:  WALL  SYSTEM  –  SISTEMAS
MODULARES  LTDA.,  INDÚSTRIA  DE  MODULADOS  DIMELLO  LTDA.,
HANORD  DO  BRASIL  LTDA.,  DIVIDER DIVISÓRIAS  LTDA.,  DIMELLO
MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  LTDA.  E  DICASA  COMÉRCIO  E
REPRESENTAÇÕES LTDA.  –  Em Recuperação Judicial.  OBJETO:  aviso  aos
credores sobre a realização da assembleia geral de credores, na forma virtual nos
dias 02/06/2022 e 09/06/2022, em primeira e segunda chamada, às 9h30min, a ser
realizada  pela  plataforma  virtual  "Assemblex",  tendo  como  ordem  do  dia  a
deliberação sobre o plano de recuperação judicial e sua abrangência, o qual está
disponibilizado  no  site:  https://www.guerreiroadvogados.com.br/recuperacao
/detalhe/36/wall -system---sistemas-modulares-ltda, bem como a autorização para
venda do imóvel “apartamento nº302 do edifício residencial Garmisch, localizado
na rua Rosenfeldt,  nº  801,  bairro planalto,  na cidade de Gramado” na qual  os
credores deverão se credenciar a partir das 08:00 horas da manhã do dia em que
será  realizada  a  Assembleia,  sendo  que,  para  o  acesso  à  plataforma,  cada
credor/procurador deverá realizar o PRÉ-CADASTRO, encaminhando um e-mail
à  Administração  Judicial  no  seguinte  endereço  eletrônico:
wallsystem@guerreiroadvogados.com.br,  com  até  24  horas  de  antecedência  ao
início  do  credenciamento  constante  neste  edital,  indicando  01  (um)  endereço
eletrônico de e-mail válido e atualizado, além do número de telefone celular, com
DDD, apto a receber mensagens de texto e Whatsapp. O participante habilitado no
PRÉ-CADASTRO pela  Administração  Judicial  receberá  no  endereço  de  email
indicado, as instruções necessárias para participação na assembleia virtual, com o
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login e a senha provisória para acesso à plataforma Digital Assemblex. Caso o
participante não receba o e-mail com as informações para acesso, com o login e a
senha provisória,  deverá  entrar  em contato por  um dos canais  de suporte para
verificação e solicitação dos dados necessários para o ingresso na plataforma. O
participante  responsabiliza-se  pela  verificação  dos  seus  dados  pessoais  no
momento  do  login,  bem  como  pela  proteção  de  sua  senha,  que  é  pessoal  e
intransferível. O participante terá à disposição um chat online e WhatsApp (48)
3372-8910 a  partir  das  08:00hs  até  às  18:00hs do dia anterior  à  realização da
Assembleia  Geral  de  Credores  e  no  dia  da Assembleia  Geral  de  Credores,  no
mesmo horário. O suporte por estes canais de atendimento são somente para sanar
dúvidas  e  receber  suporte  da  equipe  técnica.  Somente  será  permitido  01 (um)
acesso por login na plataforma durante a Assembleia Geral de Credores. No dia
anterior à realização da Assembleia Geral de Credores, o participante DEVERÁ
realizar o login na plataforma para testar seus acessos. No dia da Assembleia Geral
de Credores o participante deverá estar conectado à internet por meio de uma rede
segura,  estável  e  operacional,  utilizando  o  dispositivo  de  sua  preferência
(computador  ou  celular).  Recomenda-se  o  uso  de  laptops  ou  desktops  com  o
navegador de internet atualizado (preferencialmente sistema operacional Windows
e navegador Google Chrome),  bem como dispositivo backup para o caso de o
dispositivo principal apresentar problemas. Os participantes também poderão obter
as instruções detalhadas e ilustrativas para acesso e utilização da plataforma digital
Assemblex,  pela  qual  se  realizará  a  AGC,  no  Manual  do  Usuário  e  no  vídeo
explicativo  disponibilizado  no  endereço  eletrônico:
https://www.guerreiroadvogados.com.br/recuperacao/detalhe/36/wall  -system---
sistemas-modulares-ltda
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