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Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail diretoria@faee.
org.br, arte-finalizados, em formato GIF e em cor. O vencedor
deverá enviar o arquivo em formato PSD (Photoshop). Informações
complementares podem ser obtidas com Hilton, pelo fone

(61) 3347-3590.

Programação das
comemorações dos
25 anos da FAEE
(horário de Brasília)

4/5
11h – Peça teatral no auditório da Embrapa
Sede com transmissão por videoconferência
para todas as Unidades.
15/5
12h às 14h – Show musical no auditório da
Embrapa Sede.
23/5
23h – Grande baile com a Orquestra Popular
de Brasília e Banda Squema Seis, no Clube da
Asbac.
29/5
17h – Happy Hour com Washington Sabino e
banda, na lanchonete da AEE/DF, na Embrapa
Sede.

Encontros regionais
A Federação, em conjunto com as AEEs
anfitriãs, já está trabalhando na organização dos Encontros de Qualidade de Vida
Embrapa/FAEE. Como nas outras edições,
eles acontecerão no segundo semestre.
Este ano, a grande novidade ficará por
conta do Festival Arte e Cidadania, que
será organizado pela Embrapa, FAEE e
Sinpaf. As eliminatórias serão realizadas
nos encontros regionais e a final acontecerá em 2010, no IV Embrapa Brasil, na
cidade de Caldas Novas, GO.
Os encontros acontecerão nas seguintes
cidades:
Pirenópolis (GO) – Região Centro-Oeste
Aracaju (SE) – Região Nordeste
São Carlos (SP) – Região Sudeste
Pelotas (RS) – Região Sul
Rio Branco (AC) – Região Norte

Jornal da Federação

FAEE - 25 anos de conquistas
o dia 8 de março comemorou-se o Dia Internacional da Mulher. Para homenagear essa data e ao mesmo tempo comemorar o Jubileu de Prata da Federação das Associações dos Empregados da Embrapa, reproduzimos
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2000, para a Diretoria. Foi uma
experiência muito boa, em que
pude me envolver diretamente
com as AEEs e trocar informações valiosas para o crescimento da Federação. Hoje, após 25
anos, somos uma instituição que
transmite segurança, congregando todos aqueles que acreditam
em nosso potencial e zelam pelo
objetivo maior, que é o de promover a confraternização entre seus
associados.
Alba Mary,
ex-diretora da FAEE

em que participei da diretoria da FAEE
me propiciaram conhecer a realidade social dos embrapianos,
na grande maioria das Unidades.
O idealismo com que os colegas
assumem as AEEs, mesmo com
tantas críticas, mas o intuito é um
só: somar esforços para viabilizar
convivência social no ambiente de
trabalho. E isso é e sempre foi a
voga das grandes empresas. Fico
feliz em fazer parte dessa história
de 25 anos da nossa FAEE.

Maria do Rosário de Moraes,
ex-diretora da FAEE

é, sem dúvida, um feito nos dias
de hoje. Acredito que a FAEE conseguiu atingir seu objetivo, que
é o de congregar os empregados
da Embrapa, buscando proporcionar uma melhor qualidade de
vida. Esse objetivo jamais seria
alcançado se não fossem os nossos associados, que acreditaram e
apostaram na Federação. E, agora, dividimos a glória e o orgulho pelo resultado obtido. Nosso
grande desafio para o futuro também passa por um momento de
reflexão sobre quem somos, para
onde vamos e onde queremos
chegar.
Eurenice Neves,
atual Diretora da FAEE
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Encontros de
Qualidade de Vida
Embrapa/FAEE 2009
XVII Encontro de Qualidade
de Vida Embrapa/FAEE
Sudeste - 2009

Reservas com Márcia, pelo fone:
(61) 3447-3590, ou
na secretaria da Federação.
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