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A ASPACER promoverá em abril de 2018, na sede da 
ALESP – Assembleia Legislativa do Estado de São Pau-

lo, o 2º Fórum Brasileiro do Gás Natural com o tema “A con-
solidação da indústria do Gás Natural no Brasil”. A Thymos 
Energia trabalha com um portfólio completo de produtos e 
serviços para atender às demandas relacionadas aos diver-
sos segmentos do setor energético. Suas principais áreas são 

Thymos Energia confi rma patrocínio para a 2ª edição do Fórum Brasileiro do Gás 
Natural

Mercado Livre de Energia é tema de matéria do Jornal da Globo 

Na última edição do Jornal da Globo exibida dia 31, foi 
destaque a reportagem sobre a Reforma do Setor Elé-

trico com ênfase ao Mercado Livre de Energia. Dentre os en-
trevistados, opinaram sobre o tema João Carlos Mello – pre-
sidente da consultoria Thymos Energia, empresa que realiza 
trabalho de assessoria para a ASPACER no processo de revisão 
tarifária do gás natural e assessora diversas empresas do setor 
cerâmico de revestimento que estão em fase de transição do 
mercado cativo de energia para o livre. Acesse o link completo 
com a matéria: https://globoplay.globo.com/v/6465903/

Setor cerâmico lamenta perda de Armindo Ferreira

Faleceu no último dia 30, aos 84 anos, o proprietário da 
Cerâmica Alfagrês, Armindo Rodrigues Ferreira. O em-

presário deixa viúva Alaíde Franco Ferreira, os fi lhos Benjamin 
Ferreira Neto, presidente da ASPACER e do SINCER, Ricardo 
Franco Ferreira, conselheiro fi scal do SINCER e Renata Franco 
Ferreira de Almeida. Deixa ainda netos e 01 bisneta. “Com 
perfi l sério, profi ssional e atuando de forma muito competen-
te, Armindo foi um dos responsáveis pela pujança que o setor 
cerâmico de revestimento brasileiro conquistou ao longo do 

estudos de viabilidade de projetos, gestão de contratos de 
energia, desenvolvimento de estudos regulatórios e de pla-
nos de negócios. A consultoria faz parte do Grupo Delta Ener-
gia, uma das maiores tradings de commodities energéticas 
do País, com faturamento anual superior a R$ 3 bilhões. Seja 
um patrocinador também. Mais informações com o departa-
mento comercial: (19) 3545- 9600.

tempo. 
Por isso, hoje a ASPACER lamenta não 

só a perda de um grande empresário, mas 
parte da história viva de um setor que 
contribui tanto para o desenvolvimento da 
nossa região, do estado e do país”, afi rma 
Luís Fernando Quilici – diretor de relações 
institucionais e governamentais da ASPA-
CER.

CoopASPACER tem processo aprovado pelo BACEN

Logo nos primeiros dias do ano foi divulgada a autorização 
do Banco Central do Brasil (BACEN) pela ampliação da área 

de ação da CoopASPACER, cujo processo contou com o apoio da 
Central, por meio da Geden – Gerência de Desenvolvimento e 
Negócios. A CoopASPACER está liberada para atender aos em-
pregados de todas as empresas ligadas às entidades do ramo da 
cerâmica, ASPACER e SINCER – até então, estava limitada a seis 
empresas. “Com o apoio da GEDEN conseguimos a aprovação. 

Sabemos da responsabilidade e difi culdades da ampliação, mas 
estamos determinados a atingir nossas metas”, diz Anderson 
Murari, contador da CoopASPACER. O plano para a ampliação 
do raio de ação da cooperativa começou no fi nal de 2015 e, em 
dois anos, o número de cooperados saltou de 120 para 610. 
Mais informações sobre a CoopASPACER (19) 3545-9609.  

Fonte: Informativo Eletrônico SICOOB CECRESP

Sobre a Convenção Coletiva

O SINCER recebeu recentemente uma nova proposta sobre 
a Convenção Coletiva enviada por Ademar Rangel da Sil-

va, presidente do SITICECOM – Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Cerâmicas, da Construção Civil e Mobiliário de Limeira 
e Região. Na última quinta-feira, 1º, representantes do Depar-

tamento de Recursos Humanos das cerâmicas se reuniram na 
sede da entidade para análise conjunta do documento e para 
a próxima semana está previsto a apresentação de uma contra 
proposta. Aguarde mais detalhes através dos nossos Comuni-
cados Ofi ciais.

João Carlos Mello – presidente da consultoria Thymos Energia
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