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ESPAÇO DO
ASSOCIADO

Associado em Destaque

Representante Regional é referência
para associados de Santo Ângelo

O aposentado Renato José Konzen, que ocupa atualmente a função de
Representante Regional
da AGEA, na região de
Santo Ângelo, é o nosso
associado em destaque
deste mês. Renato ingressou na Caixa
em 1972, quando o foi o primeiro colocado de Cerro Largo no concurso da
Caixa. E foi na agência de Cerro Largo
que deu início a sua carreira profissional
na empresa, da qual até hoje guarda boas
lembranças. “Naquele tempo da “mãe
Caixa” vestíamos a camisa pela Caixa,
trabalhávamos muito e com muito entusiasmo”.
A aposentadoria em 2000, na função de gerente adjunto na Agência de
Santo Ângelo, não representou o fim
das atividades. Dedicado aos estudos, mesmo com a formação superior
em Administração de Empresas, Renato viu na aposentadoria a oportunidade de voltar aos bancos escolares.
Fez a faculdade de Direito, onde dividia as aulas com colegas de 16 anos.
Brincalhão, falante e sempre alegre, ele
tirou de letra essas diferenças.
E é com esse mesmo entusiamo
que Renato dedica o seu tempo livre
ao trabalho como Representante Regional da AGEA. Nessa função, aca-

Eu e Você
Debaixo de um jasmineiro,
exalando perfume,
tu cantavas para mim
na quietude do bairro,
sob a luz do luar,
coisas que gosto de lembrar.
Uma delas dizia assim:
“foi pensando em você
que eu escrevi esta triste canção,
foi pensando em você
que é meu tormento e a minha
paixão...”

ba sendo uma referência para os colegas aposentados, que com frequência
o procuram e ligam para obter informações sobre a Caixa, a FUNCEF e
outros temas relativos à aposentadoria. “São telefonemas de consultas,
questionamentos para que os colegas
se situem sobre o que está acontecendo e possam tomar decisões. Acho
gratificante este trabalho de auxiliar os
colegas”.
Embora ache que poderia fazer
mais, Renato reconhece as dificuldades
de se trabalhar com pessoas com idade
avançada. “Temos dificuldade para reunir, mas quando isso acontece a
integração é muito boa”, destacou ele.
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Encantado, pensava comigo,
que delícia estar aqui,
ouvindo tua voz rouca
e o hálito da tua boca
perfumando o meu olfato.
E eu, bêbado de beijos,
com sabor da tua saliva
cujo gosto ainda sinto
no interminável desejo
que o passado voltasse
e para sempre ficasse
até chegar nosso fim.
E, na outra vida, estar
abraçados a sonhar,
ouvindo-te cantar:
“quase que eu disse agora
o teu nome sem querer...”
Ivo Leão da Rocha
Associado da AGEA
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