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BOLETIM
INFORMATIVO

Especialista no mercado livre de energia elétrica, a Thymos 
Energia e Delta Energia apresentarão no evento seu portfólio 
de produtos e serviços para atender as demandas relacionadas 
aos diversos segmentos do setor energético durante o Forn&Cer 
2017, que acontecerá de 20 a 22 de junho na sede da ASPACER. 

Thymos Energia participa pela primeira vez do Forn&Cer

CoopASPACER realiza Assembleia Geral

No dia 26 de abril, a CoopASPACER – Coope-
rativa de Crédito Mútuo dos Funcionários das 

Empresas de Cerâmica realizou a Assembleia Geral 
com a presença de 25 associados, representando 
4% dos cooperados. Na oportunidade foi realizada 
a prestação de contas do exercício de 2016; apre-
sentação da auditoria externa feita pela empresa 
Control Auditoria e do Conselho Fiscal, ambos com 
parecer favorável e sem ressalvas. Foi apresentado 
o Relatório da Gestão 2016, contendo balanço patri-
monial, DRE – Demonstrativo de Resultado, DMPL – 
Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido e 
Fluxo de Caixa, as destinações do Resultado Anual para o FATES (Fundo de Assistência, Educacional e Social) e aprovado o Plano 
de Sucessão dos Administradores na parte da assembleia extraordinária. Os itens do edital foram aprovados pelos presentes. A 
Ata da Assembleia segue agora para o Banco Central e posteriormente para a Junta Comercial. Na oportunidade, foram realizados 
sorteios de prêmios aos associados que participaram do encontro.

As empresas associadas à ASPACER que contam com a asses-
soria/consultoria da Thymos Energia atingiram uma economia de 
R$ 10 milhões ao longo do último ano, com previsão de que esse 
valor chegue a R$ 20 milhões ao longo de 2017. 

A empresa atua na gestão de contratos dos consumidores li-

Thymos Energia proporciona economia de R$ 10 milhões para associadas da 
ASPACER. Valor pode chegar a R$ 20 milhões

Especializada em automação de acionamentos para a indús-
tria como motoredutores, produtos eletrônicos, redutores 

industriais, serviços, controles e softwares, A SEW-EURODRIVE, 
um dos líderes de mercado mais inovadores no campo da tec-
nologia da movimentação, oferece inúmeras soluções individuais 

SEW-EURODRIVE confirma participação no Forn&Cer
de acionamento. 

A empresa confirmou participação na 9ª edição do Forn&Cer, 
que será realizada de 20 a 22 de junho, na sede da ASPACER. 
Participe! Mais informações com Ana Paula ou Vagner: (19) 
3545-9600.

 

vres, proporcionando ganhos expressivos pontuais e futuros em 
novas negociações. 

A consultoria faz parte do Grupo Delta Energia, uma das maio-
res tradings de commodities energéticas do país, com fatura-
mento anual superior a R$ 1 bilhão.

A Thymos pertence ao Grupo Delta Energia e atua em toda a ca-
deia do setor de energia, com destaque para o desenvolvimento 
de estudos de viabilidade de projetos, gestão de contratos de 
energia, desenvolvimento de estudos regulatórios e de planos 
de negócios.

No próximo dia 03 de maio, a Cerâmica Carmelo Fior com-
pletará 28 anos. A Cecafi é uma empresa familiar fundada 

em 1989 que atua no setor cerâmico, tendo como objetivo pro-
duzir pisos e revestimento para o mercado interno e externo. 
Atualmente, conta com seis marcas: Cecafi, Fioranno, Idealle, 
Fiori HD, Arielle e Realle. Possui três unidades fabris, sendo ma-

Parabéns cerâmica Carmelo Fior
triz e filial localizadas no município de Cordeirópolis e a terceira 
unidade se localiza no município de Nossa Senhora do Socorro, 
no estado de Sergipe. A Carmelo Fior é reconhecida no mercado 
como uma empresa profissional, séria e capaz. A ASPACER e o 
SINCER a parabenizam, desejando prosperidade e mais sucesso.

Cooperados que participaram da Assembleia Geral.


