
Caro associado,

 Iniciamos 2009 com uma grande 
festa: o Jubileu de Prata da Federa-
ção das Associações 
dos Empregados da 
Embrapa (FAEE).
 Ao longo des-
ses 25 anos travamos 
muitas batalhas. Foi 
um trabalho de “for-
miguinha”, que se es-
truturou, conquistado 
à base de garra, talento, perseverança 
e, acima de tudo, muito amor ao ideal 
de fazer da Federação uma instituição 
fiel ao seu propósito de levar aos as-
sociados momentos de descontração e 
alegria.

 

Inscrições abertas  
para a escolha da nova logomarca 

da Federação 
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.

CRIE UMA NOVA MARCA 
PARA A FEDERAÇÃO

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 organiza-
ção 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 aconte-
cerá 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

 Compartilhamos momentos di-

fíceis, mas alcançamos grandes vitó-

rias. Crescemos, porém muito ainda 

há que ser feito, e 

sabemos que estare-

mos juntos nesta ca-

minhada.

 E, para brindar esta 

data, você é nosso 

convidado especial. 

Durante todo o ano, 

a FAEE promoverá 

uma série de eventos sociais e cultu-

rais para coroar este momento de tan-

tas realizações. 

 Participe conosco. Você é quem 

nos dá forças para continuarmos nes-

ta caminhada.

Durante todo 
o ano, a FAEE 

promoverá uma 
série de eventos 

sociais e culturais
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o dia 8 de março comemorou-se o Dia Internacional da Mulher. Para homena-
gear essa data e ao mesmo tempo comemorar o Jubileu de Prata da Federa-
ção das Associações dos Empre- gados da Embrapa, reproduzimos 

o depoimento de algumas mulheres que fizeram e fazem da FAEE uma 
instituição com credibilidade perante seus associados.

FAEE - 25 anos de conquistas

Que elas estejam pre-

sentes por mais 25 

anos, tra
nsformando 

desafios em vitórias!

FEDERAÇÃO DAs AssOciAÇõEs DOs EmpREgADOs DA EmbRApA - FAEE

 Em 1999 fui eleita titular 
do Conselho Fiscal da FAEE e, em 
2000, para a Diretoria. Foi uma 
experiência muito boa, em que 
pude me envolver diretamente 
com as AEEs e trocar informa-
ções valiosas para o crescimen-
to da Federação. Hoje, após 25 
anos, somos uma instituição que 
transmite segurança, congregan-
do todos aqueles que acreditam 
em nosso potencial e zelam pelo 
objetivo maior, que é o de promo-
ver a confraternização entre seus 
associados.   

Alba Mary,  
ex-diretora da FAEE
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 Completar 25 anos de 
existência, um jubileu de prata, 
é, sem dúvida, um feito nos dias 
de hoje. Acredito que a FAEE con-
seguiu atingir seu objetivo, que 
é o de congregar os empregados 
da Embrapa, buscando propor-
cionar uma melhor qualidade de 
vida. Esse objetivo jamais seria 
alcançado se não fossem os nos-
sos associados, que acreditaram e 
apostaram na Federação. E, ago-
ra, dividimos a glória e o orgu-
lho pelo resultado obtido. Nosso 
grande desafio para o futuro tam-
bém passa por um momento de 
reflexão sobre quem somos, para 
onde vamos e onde queremos 
chegar.
 

Eurenice Neves,
atual Diretora da FAEE

 
Os anos 

em que partici-
pei da diretoria da FAEE 

me propiciaram conhecer a re-
alidade 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

Já estão à venda  
os convites para o 

Baile em comemoração
aos 25 anos  da FAEE!

Reservas com Márcia, pelo fone: 
(61) 3447-3590, ou 

na secretaria da Federação.

Encontros de 
Qualidade de Vida
Embrapa/FAEE - 

2009

XVII Encontro de Qualidade 
de Vida Embrapa/FAEE 

Sudeste - 2009

IV Encontro de Qualidade 
de Vida Embrapa/FAEE

Norte - 2009
Rio Branco, AC. De 08 a 12 

de setembro de 2009

Jornal da Federação


