
Informe Eletr@nico dos Conselheiros 

Nº. 089                                          14/05/2020 

NOTA DE AGRADECIMENTO 

Com a posse dos novos conselheiros representantes dos empregados, 
formalizada na Assembleia Geral Ordinária que aconteceu no dia 
28/04, fecha-se o ciclo de nossa participação no Conselho de 
Administração da ENGIE. 

Nesse longo período de representatividade iniciado em 1998, 
acompanhamos todas as mudanças havidas na 
Gerasul/Tractebel/ENGIE participando ativamente sempre tendo 
como foco principal os interesses de nossos representados – os/as 
empregados/as.  

Sempre encaramos as críticas como natural, tanto as construtivas 
quanto as depreciativas. Se algumas nos ajudaram a melhorar nosso 
desempenho, outras ao menos geraram análises sobre nossa atuação.  

Crescemos muito em todos os aspectos. Conquistamos nosso espaço. 
Abrimos portas importantes.  

Conhecemos “in loco” empregados/as de todas as áreas da 
companhia, mesmo as mais longínquas, suas necessidades, seus 
anseios e suas expectativas. É certo que não conseguimos solucionar 
todas, mas encaminhamos todas sem distinção, tanto as individuais 
como as coletivas. 

Enquanto conselheiros, nossa parceria com a INTERSUL, trabalhando 
em conjunto rendeu bons frutos para os empregados/as. Alicerçamos 
um caminho de forma sólida angariando respeito da grande maioria 
do corpo funcional e da direção da companhia. 

Encaramos o revés eleitoral como uma questão natural do processo, 
sem mágoas ou ressentimentos. Ainda estaremos, por algum tempo, 
militando como dirigentes sindicais, convictos da importância da 
atividade, e em consideração aqueles que sempre nos apoiaram 
durante tanto tempo. A estes queremos fazer um agradecimento 
especial pela confiança, respeito e amizade que sempre 
demonstraram em relação a nós.  

Agradecemos aos Conselheiros representantes da companhia e dos 
acionistas minoritários, em especial ao Presidente do Conselho 
Mauricio Bahr, pelo tratamento cordial e respeitoso, mesmos nas 
divergências. Aprendemos muito com todos os senhores. 

Também queremos ressaltar a relação cordial e proativa que 
mantivemos com os diretores da companhia, os atuais e os que já 
saíram, comandados primeiro pelo Victor Paranhos, depois pelo Zaroni 
e hoje pelo Sattamini, com estilos diferentes é certo, mas com o 
mesmo reconhecimento e entendimento do papel que 
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desempenhávamos enquanto representantes dos/as empregados/as, 
que ajudaram, mesmo nas divergências, construir consensos em pró 
dos/as empregados e da companhia.    

Queremos finalmente agradecer a todos/as empregados/a, sem 
distinção, pois de uma forma ou de outra influenciaram na nossa 
trajetória no Conselho. 

Desejamos aos novos representantes dos empregados no C.A. da 
ENGIE um trabalho profícuo.  

A todos e a todas, nosso sincero agradecimento. Muita saúde.  

Vida que segue, 

 

Betinho e Barbosa 

Ex-Conselheiros de Administração da ENGIE eleitos pelos/as 
empregados/as  
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