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Negociação trouxe
avanços para aposentados
Os empregados da Caixa do Rio Gran-
de do Sul voltaram a trabalhar normal-
mente no dia  24 de outubro, depois de
um período de paralisação que teve iní-
cio no  dia 30 de setembro. A proposta
aprovada prevê alguns avanços para
a categoria como um todo e alguns
itens específicos para os aposentados
e pensionistas.
Na questão salarial,ficou definido um
reajuste de 10% para  os empregados
com remuneração atual de até R$
2.500 e de 8,15% para os
trabalhadores com remuneração atual
acima de R$ 2.500,00. Esses índices
atingem todos os empregados ativos
e os aposentados do REG/REPLAN.

III Concurso Literário
Solenidade marcou a entrega

da premiação aos vencedores
O salão nobre da

AGEA lotou para a sole-
nidade de divulgação e
entrega de prêmios aos
vencedores do III Con-
curso Literário da AGEA.
Mais uma vez o evento se
destacou pela grande par-
ticipação e pela qualida-
de dos trabalhos apre-
sentados.

Conforme o diretor
Cultural, Álcio Cancello
Faria, o Concurso Literário tem apre-
sentado uma grande evolução a cada
edição. “Cada vez mais associados têm
se envolvido com o evento, cumprindo
o objetivo principal, que é a integração
e a descoberta de novos talentos entre
os aposentados”.

POESIA
1º lugar- Obra: “Horas Vividas”, de
Rodrigo Canani Medeiros - Porto Ale-
gre;
2º lugar - Obra: “Cemitério de Cam-
panha”, de Lise Maria Rodrigues Fank
- Santiago do Bouqueirão;
3º lugar - Obra: “Já era tarde”, de
Mafalda dos Santos - Porto Alegre.

CRÔNICA
1º lugar- empate: Obras: “Experiên-
cia”, de Tânia Maria Sonza Diefenbach
- Santa Maria, e, “Vale quanto pesa”,
de  Cyrce Bochi do Amaral - Santiago
do Boqueirão,

3º lugar- Obra: “Porto Alegre,
arrebatadora Atenas Rio-
Grandense”, de Marta Maria Bar-
celos Tavares - Porto Alegre.

CONTOS
1º lugar- Obra “Nos tempos da
mãe Caixa”, de Hugo Cassel -
Camburiú-SC;
2º lugar - Obra: “Paradoxo”, de
Jane Andiara Soares Zofoli - Santa
Maria,
3º lugar - Obra: “Dia Santo”, de
Paulo Roberto Machado da Silveira-
São Sebastião do Caí.

Os vencendores em cada categoria

Lotário Neuberger- jornalista, escri-
tor, editor e professor;
Simone Rossotti- professora de por-
tuguês e taquígrafa;
Maria Tereza Faria- professora, mes-

Comissão Julgadora

tre em Língua Portuguesa;
Cláudio Levitan - compositor e es-
critor;
Enilda Benfica- professora de por-
tuguês do curso Universitário;
Marta Moraes Coelho- jornalista,
pós-graduada em Teoria da Literatu-
ra.

Lançamento
Durante a solenidade, aconteceu o lan-
çamento do livro “Poemas a flor da pele”,
de autoria da associada Sonia Ferraresi.

Para as demais verbas, o reajuste
seria de 8,15%, da seguinte forma:
- Auxílio alimentação/refeição de R$
323,84 por mês para R$ 350,23
- Auxílio cesta alimentação de R$
252,33 por mês para R$ 272,89
- 13ª cesta alimentação de R$ 252,23
por mês para R$ 272,89
- Auxílio creche de R$ 181,40 para R$ 196,18.

Alguns itens específicos para
aposentados e pensionistas

Auxílio-Alimentação para
Pensionistas - Quando do
falecimento de ex-empregado,
aposentado após 1995, e que recebia
o benefício por força de decisão
judicial, a Caixa se compromete a
estender o pagamento do Auxílio-
Alimentação para pensionistas,
independente de ingresso de ação
judicial para tal fim.
13ª Cesta Alimentação
A Caixa assume o compromisso de
estender o pagamento da 13ª Cesta
Alimentação para os 344 aposentados
que já recebem o benefício cesta-
alimentação por força de liminar ou
decisão judicial definitiva.
Acordo auxílio-alimentação
empregados admitidos antes de 1995
Será iniciado processo de negociação
sobre proposta de acordo extrajudicial ou
judicial com empregados que ingressaram
na Caixa antes de 1995 e venham a se
aposentar e se desligar da Caixa, para
conciliação de demandas relacionadas ao
benefício Auxílio-Alimentação.


