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Beatriz Borba Gonzaga é a
presidente de Honra do Simpósio

A economiária aposentada gaúcha, Beatriz Borba Gonzaga, foi escolhida por unanimidade como a Presidente de Honra do XXVIII
Simpósio Nacional de Economiários
Aposentados ePensionistas da Caixa, que acontecerá de 05 a 10 de novembro, em Gramado-RS. Dona
Beatriz das Consignações, como ficou conhecida por todos na Caixa,
ingressou na empresa em 13 de junho de 1946, aos 17 anos, e daí em
diante viveu intensamente uma vida
de dedicação e envolvimento, seja no
campo profissional ou familiar. Com
a firmeza e a competência de uma
mulher forte e ao mesmo tempo com
a ternura de uma mãe, obteve sucesso em tudo o que se propôs.
Na vida profissional, dona
Beatriz , que entrou como datilógrafa escriturária, chegou a função de
Chefe da Divisão de Consignações,
quando se aposentou em 01 de novembro de 1978. Mas, muito mais
que isso, ela conquistou o carinho e
o respeito de todas as pessoas com
as quais teve algum tipo de relação

profissional.E são essas lembranças
concretas das coisas que viveu e
aprendeu , que Dona Beatriz diz ter
grande valor. “Minha vida na Caixa
só somou, aprendi com bons mestres a ter ética profissional, sempre
respeitei a hierarquia administrativa e procurei ser uma pessoa simples, que escutava muito os que me
ensinavam e os que de mim precisavam. Hoje, depois de 60 anos,
continuo sendo a mesma
economiária dos 32 anos que trabalhei na Caixa”.

A homenagem
Quando recebeu a notícia que tinha sido escolhida a Presidente de
Honra do Simpósio, Dona Beatriz
conta que ficou muito comovida,
honrada e sensibilizada. “Naquele
momento, passou todo o meu histórico de Caixa, que se junta a minha
vida”. Nossa homenageada
aprovetou a oportunidade para um
agradecimento:
“Agradeço a indicação a diretoria da AGEA e aos meus colegas ,
amigos e companheiros da capital e

Dedicação e carinho com a família
Dedicação, ternura e carinho,
fazem parte da vida de Dona
Beatriz em casa ou em qualquer
outro ambiente com os amigos e
colegas. O modo carinhoso com
que trata o marido e companheiro,
Derly Franco Gonzaga, que há 56
anos divide com ela essa história
de vida familiar, de Caixa e de
AGEA, se destaca. Mãe de 7 filhos,
sendo que três são filhos do coração, que eram filhos maternos da
economiária Helena Jhonson, 16

netos e 5 bisnetos, Dona Beatriz
sempre teve uma palavra amiga e
confortante para todos.
Para o companheiro de toda
uma vida, Derly Franco Gonzaga, a
Beatriz é assim: uma grande mulher,
uma mãe incansável, uma avó coruja que faz loucuras pelos netos,
amiga dos amigos, enfim, ela tem
tudo o que se pode desejar em uma
esposa e companheira. “Atualmente, ela está muito feliz e empolgada

do interior que sempre me distinguiram, dos quais tenho gratas recordações e muita gratidão. Dizem que a
memória do coração é a gratidão, e
eu tenho certeza que o meu , está
completamente ocupado de gratidão
por tudo o que a Caixa, os amigos,
os colegas e a AGEA me proporcionaram”.

O reconhecimento
“Conheci a Dona Beatriz antes mesmo de entrar na Caixa e sempre tive
uma ligação muito grande com ela.
Uma pessoa boa, competente, que
sempre tratou os funcionários com
carinho, com uma palavra amiga, assim era a Dona Beatriz na Caixa. Estava sempre tentando ajudar os outros e sempre deu muito dela pela
Caixa.”
Zilá de Barcelos Barcellos
Aposentada - RJ
“Sempre ouvi muito falar da
Beatriz mãe, muito envolvida com os
filhos, netos e com o Derly- parceiro
de uma vida. Ela é uma pessoa que
se

