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TEMPO DE ENCONTRO

 Nesse ano promissor, a FAEE, em parceria com a Diretoria da 
Embrapa e as 46 AEEs coligadas, realizará os Encontros Regionais 
de Qualidade de Vida Embrapa/FAEE - 2015.
 O primeiro evento a realizar-se será o XV Encontro de 
Qualidade de Vida Embrapa/FAEE - Centro-Oeste 2015. 
Acontecerá no período de 29/08 a 05/09, na belíssima cidade de 
Barra do Garças-MT.
 O local ostenta uma das paisagens mais lindas do cerrado 
nacional. é banhado pelo encontro dos rios Aragarças e Araguaia, 
além das diversas cachoeiras, serras, águas termais, fauna e flora 
invejável e, acima de tudo, a simpatia do matogrossense.
 O segundo encontro trata-se do VII Encontro de Qualidade de 
Vida Embrapa/FAEE - Norte 2015, com realiação em Porto Velho-
RO, de 13 a 19 de setembro.
 De braços abertos o seu povo receberá a cada embrapiano, 
que conhecerá belezas naturais da área mais verde do mundo, 
considerada o maior bioma do planeta. E para os aventureiros: 
trilhas, rios e paisagens dignas das melhores fotografias.
 A terceira realização será o XX Encontro de Qualidade de Vida 
Embrapa/FAE - Sudeste 2015, de 29/09 a 04/10. Um grande 
desafio para os organizadores que, em um gesto arrojado e 
inovador, levarão as olimpíadas para a famosa cidade de João 

Pessoa-PB. E quem quiser conhecer a cidade brasileira do sol nascente, praias convidativas e piscinas 
naturais está convidado a prestigiar esse projeto.
 O quarto evento diz respeito ao XXXIII Encontro de Qualidade de Vida Embrapa/FAEE - Sul 2015, 
que acontecerá no período de 12 a 17 de outubro, na aconhegante cidade de Piratuba-SC.
 A região é uma espécie de Europa brasileira, com seus prédios semelhantes aos do Velho 
Continente, águas termais, danças e roupas típicas alemãs, além da rica e tradicional cultura sulista.
 O quinto e último evento será o XIX Encontro de Qualidade de Vida Embrapa/FAEE - Nordeste 
2015, de 25 a 31 de outubro, às margens do Velho Chico.
 Petrolina-PE será a responsável por sedear o Encontro que encerrará com chave de ouro o ano 
olímpico dos empregados da Embrapa.
 A apaixonante cidade, que, por meio de uma ponte, dá as mãos a Juazeiro-BA, está localizada no 
oeste do Estado, em meio à pitoresca paisagem da caatinga, guarnecendo monumentos sertanejos 
históricos, ilhas praianas de água doce, arquitetura secular, artesanato tradicional, comidas típicas e a 
inquestionável hospitalidade nordestina.
 Nesse clima de aventura, amizade, esportismo e cultura a Federação e seus parceiros convidam a 
todos os embrapianos a participar do encontro de sua respectiva Região, além dos demais, já que as datas 
nunca se chocam.
 Esse é o momento para rever os amigos, fazer novas amizades, estreitar laços e confraternizar em 
um ambiente projetado especialmente para o embrapiano que busca qualidade de vida, lazer, cultura e 
esporte em um mesmo lugar.
 Aguardo vocês!
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XV Encontro de Qualidade de Vida EMBRAPA/FAEE - Centro-Oeste 2015

 O ano de 2014 foi repleto de esporte, 
cultura e confraternização para o 
empregado da Embrapa. 

 Além da copa do mundo, realizada em 
nosso país, outro evento mexeu com 
embrapianos de todas as Unidades: V 
E n c o n t r o  d e  Q u a l i d a d e  d e  V i d a 
Embrapa/FAEE - Brasil 2015.
 
 O sucesso dos jogos, a numerosa 
participação, as centenas de prêmios 
distribuídos no decorrer das olimpíadas e o 
clima de empenho e amistosidade entre os 
atletas tornaram o grandioso projeto ainda 
maior. E, estendendo essa energia à 2015, a 
FAEE, com seus parceiros e AEEs filiadas, 
darão continuidade a esse tradicional 
congraçamento por meio dos cinco 
encontros regionais.
 
 O abre-alas será o Encontro de 
Qualidade de Vida Embrapa/FAEE Centro-
Oeste – 2015 que, em sua 15° edição, 
ocorrerá de 29/08 a 05/09 e terá como casa 
a belíssima e turística Barra do Garças-MT.
 
 A cidade é conhecida nacional e 
internacionalmente. Entre seus atrativos, 
os principais são: o parque de águas 
terapêuticas e hidrotermais; os esportes 
radicais como o paraquedismo, rapel, 
motociclismo, e outros mais; muitas grutas 
e cavernas, algumas contendo lagos 
subterrâneos de azuis inebriantes; o Parque 
da Serra Azul, com seu inusitao aeroporto 

para discos voadores, o Mirante do Cristo e a 
cultura da tribo de índios Bororós; o encontro 
dos rios Garças e Araguaia e a lista continua 
sem fim.
 
 O encontro será sedeado pela AEE 
Arroz e Feijão. E a Associação, com todo apoio 
da FAEE e demais parcerias, não esconde a 
satisfação e ansiedade para realizar, pela 
primeira vez no local, um projeto embrapiano 
e sócio-esportivo de grande porte. 
 
 Mas se engana quem imagina que a 
falta de experiências passadas influencia a 
expectativa dos organizadores do evento. De 
acordo com a comissão à frente do projeto, é 
crescente a espectativa para o público cheque 
a aproximadamente 400 pessoas, entre 
atletas e respectivos dependentes. 
 
 A Região Centro-Oeste não é a 
detentora do maior número de Unidades da 
Embrapa e nem de Associações por Estado, 
mas uma de suas principais características é 
a massiva presença em todos os eventos 

poliesportivos embrapianos. E, ainda que seja 
o primogênito da animada cidade de Barra do 
Garças-MT, o Encontro de Qualidade de Vida 
Embrapa/FAEE Centro-Oeste – 2015 
promete visitantes numerosos, jogos 
acirrados, lazer, cultura e o tradicional 
sentimento de amizade e confraternização por 
parte de todos os seus participantes.

Rafael Pessoa Sabino
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Muito embora o Norte ostente uma das 
mais belas páginas da fauna e da flora 
brasileira, a região ainda está longe de ser um 

dos pontos turísticos mais visitados por turistas 
nacionais e estrangeiros.

A negligência dos governos nortistas, 
quanto à divulgação e incentivo do turismo no 
local, contribui sensivelmente para que este 
esp lênd ido  Es tado  se ja  a inda  pouco 
reconhecido nacional e internacionalmente.

Ainda bem que os Encontros Regionais 
Embrapa/FAEE existem, porque proporcionam 
aos  part ic ipantes  a  oportunidade  de 
experiências únicas ao redor do país, inclusive 
nas fantásticas cidades da Região Norte.

Porto Velho, capital da belíssima 
Rondônia, é uma delas. Sedeará o próximo 
evento sócio-esportivo embrapiano, que 
ocorrerá de 13 a 19 de setembro do corrente ano. 
E os rumores a respeito do encontro apontam 
para um possível recorde de público, com o 
número de participantes podendo ultrapassar a 
marca de 300.

Leonardo Ventura de Araújo é presidente 
da Comissão da Região Norte e nos contou o que 
encontraremos na capital rondoniana. E, 
segundo ele, “todos os membros da comissão 
organizadora estão ansiosos quanto à 
celebração do encontro em nossa cidade. 
Esperamos que os colegas e visitantes 
desfrutem da ótima culinária, do belo pôr-do-sol 
no rio Madeira e de todas as surpresas que lhes 
aguardam”.

Porto Velho também é conhecida pelas 
pitorescas praças, por suas famosas Três 
Marias - enormes e tradicionais caixas d'água 

VII Encontro de Qualidade de Vida EMBRAPA/FAEE - Norte 2015

do centro da cidade, pelo imponente e histórico 
Mercado Municipal e, sobretudo, pela natureza 
abundante e preservada.

Sem sombra de dúvidas, os participantes do 
próximo Encontro de Qualidade de Vida 
Embrapa/FAEE Norte – 2015 já podem aquecer 
suas expectativas, porque nesses jogos conhecerão 
u m  l u g a r  d e  m a g i a  ú n i c a ,  t e m p e r o s 
surpreendentes, alvorecer inigualável e natureza 
marcante. 

Empolgado com as prévias do evento, 
Leonardo Ventura não esconde a emoção ao falar 
sobre os preparativos. E, de acordo com o 
presidente da comissão olímpica nortista, “os 
preparativos para o evento estão a todo vapor. O 
local onde serão disputados os jogos foi visitado por 
todos os representantes das AEEs da Região Norte. 
Os lugares são muito agradáveis, tanto para os 
atletas quanto para seus respectivos familiares”.

Indagado a respeito do clima olímpico dos 

encontros esportivos da região norte, Leonardo 

relembrou: “em 2011, no Amapá, disputamos a 

final do futsal contra a seleção dos donos da casa. O 

colega Aldoir se machucou em um lance da partida. 

Ficamos muito preocupados e o jogo foi encerrado, 

cabendo a nós a medalha de prata. Porém, mais 

emocionante foi o dia seguinte. Era o futebol Society 

e o amigo machucado já estava lá, em campo, sob 

um sol escaldante, com a cabeça enfaixada e a 

esposa na torcida, com o coração na mão. Isso nos 

emocionou e deu força. Esse é o clima dos jogos: 

amizade, espírito olímpico e amor pelo esporte”, 

finaliza orgulhoso o responsável pelos próximos 

jogos da Região Norte.

Rafael Pessoa Sabino
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XX Encontro de Qualidade de Vida EMBRAPA/FAEE - Sudeste 2015

.Com certeza, ao lerem o título da 
matéria, muitos se perguntaram em que escola 
o jornalista responsável estudou geografia. 
Mas, acreditem: não há erro algum. Eu explico.
 
 A AEE CNPTIA, de Campinas-SP, 
sedeará o 20° Encontro de Qualidade de Vida 
Embrapa/FAEE Sudeste – 2015. Mas, em uma 
ousada manobra de marketing e inovação, 
entrará para os autos dos jogos ao levar, pela 
primeira vez na história das olimpíadas, o 
mando de um evento a outro Estado.
 
 A realização se dará entre os dias 29 de 
setembro a 04 de outubro, na histórica e 
exuberante cidade de João Pessoa-PA.
 
 De acordo com o presidente da AEE de 
Campinas, Valter Irineu Sisti, “a ideia partiu da 
comissão organizadora do evento, com o 
propósito de vivenciarmos, de fato, o objetivo 
maior dos jogos que é a confraternização dos 
embrapianos de todos os cantos do país. Tenho 
certeza que será um ótimo encontro de 
qualidade de vida para os participantes. 
Esperamos que todos gostem do local dos jogos 
e também da cidade de João Pessoa-PA, que é 
uma das mais belas da Região Nordeste”.

 
 O evento, que já conta com temperos 
suficientes para ter um sabor especial, pode 
também se tornar inesquecível por outro 
motivo, que tem tirado o sono de seus 
organizadores: é que eles almejam também 
bater um recorde de público, ultrapassando os 
320 da última edição do encontro. E, se a 

realização desse sonho depender da animação de 
Valter, então os organizadores podem dormir 
tranquilos, certos de que alcançarão a meta dos 
450 participantes.

    Irineu cita ter como motivação os exemplos 
de encontros passados e garante que “os 
preparativos para o próximo Encontro Sudeste 
estão bem adiantados. Lembro que, em 2011, nos 
jogos de Poços de Caldas-MG, o atual presidente 
da FAEE, Ismael Ferreira, foi até minha mesa e me 
parabenizou por eu ter levado o maior número de 
participantes do CNPTIA, até então, a um evento 
da Região Sudeste. Portanto, com certeza minha 
expectativa é a melhor possível. Tenho plena 
convicção de que será um épico e grandioso 
evento, afirma o presidente da AEE CNPTIA”.
 
 Valter não esconde a alegria pelo sucesso 
que a comissão organizadora do próximo 
Encontro Sudeste tem tido com os preparativos 
desse grande evento. E, em suas últimas palavras 
nessa entrevista, fez questão de se dirigir 
enfaticamente aos futuros participantes dos 
jogos. Palavras dele: “em nome de todos da AEE 
CNPTIA, que direta ou indiretamente têm 
trabalhado para o acontecimento dessa próxima 
realização, desejo a todos uma excelente estadia 
em João Pessoa-PA. E que nenhum de nós, 
chegando lá, se esqueça da razão maior de tudo 
aquilo: aumentar os  laços de amizade da família 
embrapiana, que, em outras palavras, significa  
rever  amigos e criar novos laços”, finaliza Sisti.

Rafael Pessoa Sabino
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XXXIII Encontro de Qualidade de Vida EMBRAPA/FAEE - Sul 2015

Esse ano os empregados da Embrapa 
não têm do que reclamar, ao menos em 
relação a jogos e confraternizações. O motivo 

são  as  c inco  o l imp íadas  r eg i ona i s 
confirmadas para acontecer em cada canto do 
país, dispostas a bater recordes de público e 
participação ativa. E, para isso, garantem 
inovações no âmbito das gincanas, dos 
prêmios e, principalmente, das modalidades 
esportivas. 

Em especial, um dos encontros a serem 
realizados chama a atenção pelos atrativos 
que promete diferenciá-lo positivamente dos 
demais. Trata-se dos jogos regionais do Sul, 
que serão sedeados pela AEE de Concórdia-
S C  e  r e a l i z a d o s  l o g o  a o  l a d o ,  n a 
surpreendente cidade de Piratuba-SC – uma 
espécie de mini Europa brasileira.

O local esbanja carisma por suas 
praças, restaurantes e ruas. E, não bastasse a 
arquitetura europeia, oferece aos visitantes 
também o conforto de suas águas termais, 
além da diversão de suas danças e 
indumentárias tipicamente alemãs.

Édio Luis Klein, presidente da AEE de 
Concórdia-SC, também é responsável pela 
comissão organizadora das próximas 
olimpíadas do Sul. E, de acordo com ele, “o 
E n c o n t r o  d e  Q u a l i d a d e  d e  V i d a 
Embrapa/FAEE 2015 Sul – 2015 está em sua 
33° edição e será realizado nas proximidades 
do maior balneário de águas quentes da 
Região Sul do Brasil. Os participantes 
contarão com uma estrutura magnífica. 
Todos aqui estão com enormes expectativas, 

aguardando uma participação massiva dos 
embrapianos, com muita integração e qualidade 
de vida”.

O último encontro sócio-esportivo 
realizado na Região Sul foi icônico por diversos 
motivos e um deles foi a quebra do recorde de 
participantes. E, não satisfeitos, os sulistas 
agora pretendem ultrapassar o último número 
de público, que atingiu a casa dos 300. E, no que 
depender  do  empenho  e  es f o rço  dos 
organizadores, mais uma marca será superada 
na história dos jogos.

Com um discurso  emocionado o 
presidente da AEE Suínos e Aves finaliza a 
conversa com o Jornal da Federação, 
aprove i tando o  ense jo  para  convocar 
conterrâneos e embrapianos de todas as regiões 
do Brasil a participarem das próximas 
olimpíadas do Sul.

Segundo Édio, “todas as edições do 
Embrapa/FAEE Sul são especiais e cada um 
com histórias marcantes e diferentes. Portanto, 
venham e aproveitem o maravilhoso local, 
preservem amizades e façam outras. Este é um 
momento ímpar na vida de cada participante, 
sobretudo pelo fornecimento de qualidade de 
vida e momentos memoráveis. Posso garantir 
que serão todos muito bem recebidos, assim 
como tenho certeza de que encontrarão muitas 

opções de passeios e atividades para aproveitar 
ao máximo o passeio. Venham fazer parte dessa 
história!”, disse o presidente da AEE Suínos e 
Aves.

Rafael Pessoa Sabino
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XIX Encontro de Qualidade de Vida EMBRAPA/FAEE - Nordeste 2015

 Em pleno sertão da caatinga, quem 
imaginaria que uma cidade pudesse prosperar, a 
ponto de se tornar uma das principais economias 
da Região Nordeste e a maior produtora de frutos 
do Brasil?

 Mas, a despeito de todos os contratempos 
geoclimáticos, Petrolina-PE nasceu, cresceu e se 
desenvolveu, tornando-se referência regional. E, 
abençoada pelas águas do São Francisco, com a 
incontestável hospitalidade nordestina, esse 
paraíso sertanejo abre suas portas ao 19° 
Encontro de Qualidade de Vida Embrapa/FAEE 
Nordeste – 2015.

 O evento será realizado de 25 a 31 de 
outubro e aos visitantes oferece infraestrutura 
completa de transporte, restaurante, lazer e 
hotelaria. E, além disso, os visitantes são 
presenteados com o famoso Museu do Sertão, sua 
histórica Catedral, o Parque Zoo-Botânico da 
Caatinga, o artesanato do Mestre Quincas, as 
vinícolas do Vale do São Francisco, a Ilha do 
Rodeadouro e muito mais.

 O presidente da AEE de Petrolina-PE 
(AEESA), Luiz Domingos de Carvalho, não esconde 
a satisfação em sedear as próximas olimpíadas 
Embrapa/FAEE Nordeste. E, de acordo com ele, 
“já estamos quase prontos para o evento. Os locais 
já foram definidos, a arbitragem já foi contratada. 
Minha expectativa é a melhor possível. Temos 
apoio total da FAEE e da Chefia da Embrapa 
Semiárido, a qual cedeu, inclusive, suas 
dependências para modalidades de atletismo, que 
serão disputadas nos jogos. E nossa decisão de 
levar até ela essas atividades é uma homenagem 
aos seus 40 anos de sua existência. Um evento 
inédito, que será festejado por diversos motivos e 
por todos eles é que estamos empolgados. 
Surpresas acontecerão! Não perderão por 
esperar!”.

 Os atletas da Região Nordeste, no último 

Embrapa/FAEE Brasil, se destacaram pelo bom nível 
técnico e obstinação em todas as modalidades das 
quais participaram. Agora, com um encontro inteiro 
disputado entre nordestinos, uma coisa é certa: em 
todas as modalidades o que não faltará é emoção.

 Conversando com o Jornal da Federação, 
quando o assunto chegou ao quesito medalha, Luiz 
Domingos, em tom descontraído, logo foi em defesa de 
sua Associação. Segundo ele, “nas modalidades de 
futebol de salão e de campo nós temos muita chance 
de destaque. E, da mesma forma, a sinuca pode ser um 
ponto forte da AEESA, nessa próxima competição. Mas 
acredito que todas as delegações virão muito bem 
representadas e a disputa será acirrada, mas sempre 
com muito respeito e amizade”, afirma o presidente.

 O próximo Encontro de Qualidade de Vida 
Embrapa/FAEE Nordeste – 2015 espera ultrapassar o 
número de 360 participantes, superando, inclusive, a 
excelente marca do último evento, com público recorde 
em torno de 300 pessoas, entre associados e 
respectivos dependentes.

 Um evento dessa magnitude, englobando 

diversas Associações de um Estado inteiro, 

obviamente, não é feito por apenas uma pessoa. Há 

equipes capacitadas para tal, bem como seus 

apoiadores, sem os quais nada disso seria possível 

existir. E, quanto a isso, Domingos é direto e resoluto, 

lembrando sempre das mãos que ajudam a remar 

avante esse enorme barco que é a família embrapiana. 

“Os encontros são muito importantes para as 

interações entre os participantes das AEEs. Através 

deles nós podemos construir amizades com pessoas de 

regiões diferentes. Por isso agradecemos o apoio que a 

Embrapa e a Federação das Associações dos 

Empregados da Embrapa – FAEE nos dão sempre”, 

conclui Luiz.

Rafael Pessoa Sabino
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