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Uma justa homenagem a Flávio Motta, exgerente da GRP
Dia 30 de Novembro, na GRP
Antônio Galdino - texto e fotos

Uma justa homenagem a Flávio Motta, ex-gerente da GRP
Dia 30 de Novembro de 2017 será uma data sempre
lembrada pelo engenheiro Flávio Motta, seus familiares e
os muitos amigos chesfianos. Nesta data, em uma
solenidade cheia de momentos de intensa emoção e de
lembranças de chesfianos pioneiros, muitos que já
deixaram o convívio terreno, engenheiros, técnicos,
pessoal da área administrativa que trabalham na várias
usinas hidrelétricas do complexo Paulo Afonso, que inclui
as usinas Luiz Gonzaga em Petrolândia/PE e a Usina de
Flávio Motta é homenageado pela GRP
Xingó, em Canindé do São Francisco reuniram-se para o
ato de colocação da foto do engenheiro Flávio Motta na
galeria de ex-gestores da Gerência Regional de Operação da Chesf em Paulo Afonso – GRP que, com a nova estruturação da empres passou a se chamar Departamento Regional de
Operação de Paulo Afonso.
Foto: Antonio Galdino

O evento foi conduzido por Elerson, o novo gerente e
Aparecida que há anos secretaria este departamento e
teve as participações marcantes e especiais do
engenheiro Carlos Fernando, que antecedeu à gestão de
Flávio Motta e participou desse momento por vídeoconferência diretamente do Recife, onde trabalha hoje e
de D. Rosa Cunha, secretária por muitos anos da antiga
GRP e seu esposo José Carlos, hoje aposentados e
morando no Recife.
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Elisa, filha de Flávio e D. Socorro,
descerraram o quadro na galeria dos exgerentes da GRP

Engenheiros novos
e
outros,
contemporâneos de
Flávio Mota, falaram, tocados pela emoção, das muitas
qualidades técnicas do homenageado, a quem todos
tratavam como “professor” pelos muitos ensinamentos que
dele aprenderam ao longo dos 40 anos que Flávio Motta

tem na Chesf.
Antônio Galdino, chesfiano aposentado desde 2003,
escritor memorialista, foi convidado para esse momento e
lembrou das “preocupações de Flávio Motta em manter viva a memória e a história da Chesf.
Foi dele a ideia e a criação da Praça dos Pioneiros, em frente da Usina Paulo Afonso I.
Homenagem a Flávio Motta, na GRP
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Os
prédios,
alamedas, ruas e
até a Barragem das
Usinas
Paulo
Afonso I, II e III
receberam em sua
gestão à frente da
GRP, os nomes de Adonel (à direita) 53 anos de Chesf
pioneiros como Bret
O ex-gerente da GRP, Carlos Fernando
Cerqueira Lima, Domingos Marcheti e muitos outros
participou do evento, do Recife.
pioneiros que fizeram nascer a Chesf e sempre que há
oportunidade, em eventos comemorativos da empresa ou
solenidades como esta, Flávio Motta sempre manda buscar os pioneiros e os homenageia,
como hoje o fez com vários deles, inclusive o veterano Adonel que já completou 53 anos de
serviços na Chesf, Formigão e outros amigos com muita história da Chesf para contar”.
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Flávio Motta, que estava acompanhado do filho David e
da filha Elisa, foi saudado por vários colegas e convidou
para descerrar a sua foto na galeria dos gerentes da GRP,
D. Socorro, da Copa e Elisa, a filha de Flávio. Depois,
Flávio Motta saiu pelo salão, abraçando os mais tímidos e
destacando cada um dos seus velhos e novos amigos,
suas qualidades e a alegria de recebê-los ali.

Dizia
sempre,
Homenagem a Flávio Motta, na GRP
abraçado a cada
um, que esse seu
cuidado em preservar a memória e a história da Chesf ele
adquiriu “vendo o amor com que pioneiros como muitos
com quem convivemos falavam da Chesf e isso era
transferido na dedicação em fazer sempre o melhor no
seu trabalho, como ouvi muito do saudoso Dr. Bret
Cerqueira e do também muito querido e saudoso Euclides
Ribeiro, pai do nosso colega Marcos Aurélio, que foi um
exemplo de vida para todos nós”.
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Homenagem a Flávio Motta, na GRP - A
filha Elisa

“É para mim uma honra, grande alegria, fazer parte desta galeria onde estão grandes nomes de
colegas chesfianos que muito fizeram pelo sistema operacional da Chesf em Paulo Afonso,
berço desta grande empresa nordestina e brasileira.”
Foto: Antonio Galdino

A galeria foi iniciada com o Engenheiro Sérgio Fontan,
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que gerenciou a GRP de 02/01/78 a 30/06/83, seguido de
Paulo de Tarso da Costa, de 01/07/83 a 13/09/89, Paulo
Barbosa de Deus, de 13/09/89 a 01/08/93, José Henrique
Lima, 01/08/93 a 14/11/97, Zanyl José Lima Rego,
17/11/97 a 12/05/2003, Carlos Fernando da Silva,
13/05/2003 a 30/11/2011 e Flávio José Ataíde da Motta,
de 01/12/2011 a 05/04/2017.

A concorrida solenidade de homenagem a Flávio Motta
teve os seguintes oradores: Aparecida, Elerson, Galdino,
Lázaro, Fernando Xavier, Telmo, Carlos Fernando e Rosa(do Recife), Nilton, Carlos Roberto,
Marcos Aurélio, Adilson, Iranildo e Erenita e os filhos David e Elisa.
Galeria dos ex-gerentes da GRP
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