
FAEE comemora Jubileu  
de Prata em grande estilo

N
o último mês de maio a Federação das Associa-
ções do Empregados da Embrapa (FAEE) come-
morou seus 25 anos de existência. Como não 
poderia deixar de ser, a instituição deu início a 

uma série de eventos para brindar seus associados. As festivi-
dades começaram no dia 4, com uma apresentação teatral que 
abordou a importância de se contratar um seguro de vida.A 
peça foi encenada pelo grupo Mapati, de Brasília.

O grande momento das comemorações ficou por conta do 
baile que aconteceu no clube da Asbac, dia 23. A festa teve a 
animação da Brasília Popular Osquestra e da Banda Squema 
Seis, que alegraram os convidados com ritmos variados. Todos, 
funcionários da Embrapa e autoridades políticas, entre outros, 
divertiram-se até as 5h.

O mês encerrou com a realização de um happy hour no 
Cantinho da Terra, na Embrapa Sede. O evento contou com a 
participação dos funcionários lotados em Brasília, entre outros 
convidados, que se divertiram ao som de Washington Sabino 
e Banda.

A Federação mais uma vez agradece a confiança de seus 
associados ao longo desses 25 anos. E é com essa confiança 
e muita garra que continuará trabalhando para proporcionar 
cada vez mais, a você, momentos como esses.

Nova logomarca

Continuam abertas as incrições para o concurso 

que vai escolher a nova logomarca da FAEE. Os tra-

balhos poderão ser enviados até o dia 31/12/09, 

arte-finalizados em cor e em arquivo no formato 

GIF. Mais informações poderão ser obtidas em bre-

ve no Regulamento a ser divulgado no site da FAEE  

(http://www.faee.org.br).

Diante da rapidez com que as informações nos che-

gam atualmente, a nova marca dará mais identidade 

visual à FAEE e  reforçará seu caráter social. As marcas 

muitas vezes eram (e ainda são, em muitos casos) usa-

das apenas como um nome. Mas isso mudou,  e hoje 

ela é um grande aglomerado de idéias, sentimentos, 

sendo responsável por gerar estímulos no consumidor. 

Uma marca bem resolvida é o primeiro passo para o 

sucesso de uma empresa.

Participe desta nova fase da Federação.  
Mostre a sua marca!
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Comemorações não param!

Dando sequência às comemo-
rações do Jubileu de Prata, 
a FAEE realizará neste se-

gundo semestre os encontros regionais. 
Este ano o evento traz uma novidade a 
seus associados: o Festival Arte e Cida-
dania, que terá suas etapas regionais 

Sinpaf e Embrapa, este será mais um 
momento de confraternização em que 
artistas e atletas poderão consolidar 
amizades, reforçando o espírito de união 
disseminado pela Federação. Mais in-
formações sobre o festival podem ser 
obtidas na Área de Comunicação de sua 
Unidade.

Confira os locais e datas dos en-
contros regionais e os contatos das 
AEEs anfitriãs:

acontecendo no mesmo período e local. 
A grande final será em 2010, na cidade 
de Caldas Novas, GO, entre os dias 24 e 
31/7, quando acontecerá o IV Encontro 
de Qualidade de Vida Embrapa/FAEE - 
Embrapa Brasil.

Numa parceria entre FAEE, AEEs, 
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XVII Encontro de Qualidade 
de Vida Embrapa/FAEE

Sudeste - 2009
AEE/São Carlos - 

Contato: Danilo de Paula Morei-
ra (aeesc@cppse.embrapa.br/
danilo@cppse.embrapa.br), 

(16) 3411-5626
São Carlos, SP

3 a 7 de setembro 

XXIX Encontro de Qualidade 

de Vida Embrapa/FAEE 

Sul - 2009

AEE/Pelotas - Contato: Cláudio Ro-

ger Loy (aee@cpact.embrapa.br/ 

crloy@cpact.embrapa.br), 

(53) 3275-8127 Pelotas, RS 

1º 5 de dezembro

XVI Encontro de Qualidade 

de Vida Embrapa/FAEE

Nordeste - 2009

AEE/Sergipe - Contato: Edgard 

de Medeiros Sarmento Neto 

(edgard@cpatc.embrapa.br/

aee@cnpat.embrapa.br), 

(37) 3226-1312

Aracaju, SE

8 a 13 de novembro 
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