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Da era ZARONI a de SATTAMINI
Depois de dezoito anos de trabalhos prestados ao Grupo GDF Suez Energy Latin América Participações LTDA, o engº Manoel Arlindo Zaroni Torres encerrou em junho passado suas atividades a
frente da presidência da Empresa Tractebel Energia, agora ENGIE.
Outro diretor que também deixou sua marca na história da organização foi o engenheiro José Carlos
Cauduro Minuzzo, técnico por excelência e sempre muito presente na mesa de negociação dos Acordos Coletivos de Trabalho. Os resultados de bons Acordos firmados com os Sindicatos têm muito a
ver com o toque final destes dois ex-diretores, depois de debatidos com o Diretor Administrativo. Via
de regra, Zaroni, durante as festas natalinas sempre anunciava uma boa nova aos empregados.
Tinham em mente os ex-diretores que, manter motivado o qualificado quadro de empregados, era a
sustentação da coluna vertebral da empresa.
Inicia-se, a era Sattamini, ao lado do diretor Júlio César Lunardi ainda recente na diretoria administrativa. Quase ao mesmo tempo houve alteração na estrutura superior da organização, onde a nível
Internacional entrou uma nova comandante na função de CEO.
O que ocorrerá daqui para frente nós sentiremos no próximo acordo coletivo.
Na Pré-Pauta que estamos enviando, em anexo, foram sugeridas também cláusulas que norteiam
proteção a desconhecida estrutura, a qual chamamos de um novo ciclo, onde, em primeiro plano, a
lógica financista parece superar outros objetivos relevantes que até então deram sustentabilidade aos
bons resultados vividos pela empresa.
Os Sindicatos dos Engenheiros, Economistas, Técnicos Industriais, Contabilistas, Administradores e
ainda as Federações FNE e FENTEC solicitam analisar e aprimorar a pauta que servirá de base ao
ACT 2016/2017.
Contato para sugestões: info@senge-sc.org.br
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