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JORNAL DA

FEDERAÇÃO

Visite o novo site da FAEE e acesse o Jornal da Federação (www.faee.org.br).FAEE

Alegria e descon-
tração foram os pon-
tos altos dos encon-

CONFRATERNIZAÇÃO

tros regionais promo-
vidos pela FAEE este
ano. O grande suces-
so alcançado deveu-
se à competência dos
organizadores, que

souberam aliar traba-
lho, seriedade e lazer,
levando  às cinco re-
giões do País o verda-
deiro espírito de con-
fraternização. Sudes-
te, Sul e Nordeste en-
cerraram, durante os
meses de setembro e
outubro, mais essa
etapa. Além de
participarem das
competicões es-
portivas, os pre-
sentes tiveram a
oportunidade de
conhecer os atra-
tivos turísticos

das cidades-sede:
Guarapari, ES; Bento
Gonçalves, RS; e Par-
naíba, PI, respectiva-
mente. Para todos os
participantes fica a
saudade de momen-
tos inesquecíveis,
mas fica também a
expectativa de um

novo encontro, desta
vez em Bertioga, SP,
no III Encontro Em-
brapa Brasil. Leia
mais sobre os jogos no
Editorial e nas pági-
nas 4, 5 e 6. Confira
ainda os classificados
regionais do Festival
Arte&Cidadania.
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EDITORIAL

Manoel Pessoa Filho
Presidente da FAEE
diretoria@faee.org.br

Por conta de um tra-
balho baseado na trans-
parência e dedicação,
apesar das dificuldades
enfrentadas, este foi –
sem dúvida – um dos
anos de maior prosperi-
dade para a Federação
das Associações dos Em-
pregados da Embrapa
(FAEE). Apoiada por
grandes parcerias, em
todas as suas áreas de
atuação tem conseguido
corresponder às expecta-
tivas de seus associados,
quer seja no âmbito do
lazer, esporte, saúde ou
social.

Dentro do espíri-
to de congraçamento,
a FAEE conseguiu re-
alizar, este ano, nas
cinco regiões do País,
os encontros esporti-
vos – cada um com
duração de cinco dias.

Ao todo, foram 25
dias de olimpíadas, das
quais participaram 39
AEEs, chegando à soma
de aproximadamente
1.600 envolvidos, com-
provando que os jogos
são, antes de tudo, reuni-
ões de confraternização e
amizade, e que, por isso,
têm conquistado cada vez
mais embrapianos de todo
o País, aumentando a cre-
dibilidade nos eventos,
amparada na maturidade
de organização das Asso-
ciações anfitriãs.

A promoção anual de
encontros regionais é, cer-

tamente, uma das maio-
res realizações sociais da
Federação. Porém,  a
maior delas é o Embrapa
Brasil, que reúne, de uma
só vez, todas as AEEs do
País em um só objetivo: a
confraternização por meio
do esporte e fraternidade.

De 1º a 7 de outubro
de 2006, ocorrerá o maior
e mais esperado dos en-
contros: o III Encontro
Embrapa Brasil. Com
uma duração maior e com
maior número de ativida-
des e esportes inclusos no
cronograma, a FAEE acre-
dita que esta realização
será um marco na histó-
ria de todos os eventos, e
espera um número recor-
de de participantes,  tan-
to de AEEs quanto de só-
cios.

Todos os embrapia-

nos segurados são con-
vidados a fazer parte des-
ta conquista ímpar, que
terá lugar na cidade lito-
rânea de Bertioga, SP, e
que só foi conseguida por
conta da união entre fe-
deração e associados.

A FAEE existe para
lutar em prol de uma me-
lhor qualidade de vida
para seus associados e,
embora diante das difi-
culdades, estaremos
sempre trabalhando
para alcançar esse obje-
tivo.

Até Bertioga!
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Você sabia que a Fe-
deração das Associações
dos Empregados da Em-
brapa (FAEE) dispõe de
um novo benefício?

Então, prepare-se,
este é um assunto que lhe
interessa.

Auxílio Funeral

É o benefício conce-
dido pela FAEE ao segu-
rado,   participante de sua

Apólice de Seguro de Vida,
por ocasião de falecimen-
to do segurado e de seus
dependentes legais ou
agregados, para paga-
mento das despesas fune-
rárias, no valor equivalen-
te a R$ 1.500,00, ou seja:

São considerados be-
neficiários: o próprio se-
gurado (participante),
seus dependentes legais
ou agregados.

O participante (segu-
rado) deverá indicar seus
dependentes legais (cônju-
ge e filhos) ou agregados
(pai, mãe e irmãos).

Obs: casos especiais
serão estudados pela co-
missão.

Valor da cota mensal

Segurado e dependen-
tes legais: R$ 1,50 (Hum
real e cinqüenta centavos).

Valor por agregado:
R$ 4,50 (Quatro reais e
cinqüenta centavos).

Esse é mais um be-
nefício que a FAEE ofe-
rece aos embrapianos!

Assim como aqueles
que já aderiram ao bene-
ficio, ligue e informe-se
melhor, conheça um
pouco mais sobre o as-
sunto.

Quem se preocupa com a saúde
e com o corpo já pode aproveitar os
serviços oferecidos pela clínica de es-
tética Sônia Shicasho, que está fun-
cionando no prédio da FAEE.

São vários tratamentos corporais
e faciais à disposição dos clientes,
além de medicina estética e chinesa,
com acompanhamento de profissio-
nais especializados.

Marque sua hora e confira os pre-
ços promocionais.

Desconto especial para os segu-
rados.

NOVO BENEFÍCIO PARA VOCÊ

ESTÉTICA
 E SAÚDE
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INTEGRAÇÃO ENCONTRO EMBRAPA SUL

O município de
Bento Gonçalves, RS,
de 24 a 29 de outu-
bro passado, foi a
sede oficial do 26º En-
contro Embrapa Sul,
onde participaram
cerca de 300 empre-
gados das oito Unida-
des da Região Sul. O
evento este ano foi or-

ganizado pela Associ-
ação dos Empregados
da Embrapa Uva e Vi-
nho. O coquetel de
abertura aconteceu
no Hotel Dall´Onder e,
ao longo da semana,
foram realizadas di-
versas atividades, en-
tre as quais esportes,
etapa regional do Fes-

tival Arte & Cidada-
nia, baile à fantasia,
curso de degustação e
passeios turísticos
que encantaram a to-
dos os participantes.

Dentro de um cli-
ma fraterno e das co-
memorações dos 30
anos da Embrapa Uva

e Vinho, o 26º En-
contro foi encerrado
com a premiação dos
vencedores, além de
um alegre almoço de
confraternização. Pa-
rabéns a todos que
colaboraram para o
sucesso do evento!

Itacyr Luiz Giacomello

A bela cidade de Bento Gonçalves recebeu os atletas de braços abertos.

O passeio turístico pela Serra Gaúcha foi animado pelo acordeom.

Natália Savoud foi eleita a Garota Embrapa Sul.

As delegações desfilaram sob um clima de muita alegria e descontração.
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XIII ENCONTRO EMBRAPA NORDESTE

Cerca de 450 pes-
soas participaram do
XIII Encontro Embra-

pa Nordeste, que
aconteceu entre os
dias 25 e 30 de ou-
tubro, na cidade de
Parnaíba, PI.

A cerimônia de
abertura, que contou
com um show piro-
técnico, foi realizada
no Porto das Barcas,

“Joãozinho”, da AEE/Algodão, recebeu uma bonita homenagem. A natação, categoria acima de 40 anos, foi um dos pontos fortes das

competições.

antigo entreposto para
guarda e escoamento
de charque e carnaú-

ba, localiza-
do estrategi-
camente en-
tre o oceano
e o local de
confluência
dos braços
de rios e iga-
rapés do del-
ta.

O juramento do atleta coube à AEE/Parnaíba, anfitriã
do encontro.

O Porto das Barcas foi o palco da cerimônia de abertura.

A torcida prestigiou os colegas atletas.

As dele-
g a ç õ e s ,
num total
de oito, des-
filaram ao
som da
Banda da
Prefeitura
Municipal,
d e m o n s -

trando que
e s t a v a m
dispostas a
c o m p e t i r
dentro do
espírito es-
portivo e de
confraterni-
zação, mar-
ca registra-
tada do
evento.

Além das competi-
ções esportivas e das

atividades sociais, to-
dos puderam desfru-
tar de momentos de
lazer em passeios tu-
rísticos pelo litoral
piauiense.

Parabéns a todos
os participantes e, em

especial, à comissão
organizadora, que
soube, como poucos,
coordenar as ativida-
des, proporcionando
aos participantes mo-
mentos de grande
congraçamento.

Confira as fotos!
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A cada realização, fica
evidente o crescente sucesso

SATISFAÇÃO E ALEGRIA NO EMBRAPA SUDESTE
dos Encontros Embrapa Sudes-
te. O segredo vem, principalmen-

te, da competência e
seriedade com que
são administrados.
Nesses últimos jogos,
além da satisfação
dos participantes em
relação à estrutura –
não obstante a bele-
za do local –, uma
surpresa alegrou ain-
da mais seus organi-
zadores: o recorde de
402 presentes e oito
Associações partici-
pantes.

Este ano, o XIV Encontro
Embrapa Sudeste foi realizado
entre os dias 2 e 6 de setembro,
no Sesc da  paradisíaca cidade
litorânea de Guarapari, ES, ten-
do como anfitriã a AEE/Agrobio-
logia.

As competições, como sem-
pre, foram acirradas até o fim. A
AEE/Milho e Sorgo obteve o maior
número de  medalhas, ficando
com o primeiro lugar, e a AEE/
Agrobiologia alcançou o segundo
lugar no pódio, sua melhor colo-
cação em toda a história do even-Atletas da AEE/Agrobiologia exibem com orgulho as me-

dalhas conseguidas no XIV Encontro Embrapa Sudeste.

CLASSIFICADOS NAS ETAPAS SUDESTE, NORDESTE, SUL E NORTE PARA A
FASE NACIONAL DO IV FESTIVAL ARTE&CIDADANIA

SUDESTE

Poesia: 1º) Um mecânico em manu-
tenção - Wilson Fernando Paiva (Em-
brapa Meio Ambiente); 2º) Cenas co-
muns - Nadir Rodrigues Pereira
(Embrapa Informática Agropecuá-
ria); 3º) A Chama - Roberto Luiz Pi-
res Machado (Embrapa Agroindús-
tria de Alimentos).
Conto: 1º) Fé, caminho para a feli-
cidade - José de Arimatéia Araújo
(Embrapa Meio Ambiente); 2º) O
velho Nestor - Álvaro Macedo da Sil-
va (Embrapa Instrumentação Agro-
pecuária); 3º) A gringa - Carlos Dias
(Embrapa Solos).
Fotografia: 1º) Safari, Kenia - Itamar
Soares de Melo (Embrapa Meio Am-
biente); 2º) Manguezal - Paulo Ro-
berto Guedes (Embrapa Agroindús-
tria de Alimentos); 3º) Vidas no meu
aconchego - Edimilson Alves de Al-
meida (Embrapa Milho e Sorgo).
Música: 1º) Chorinho amigo - Paulo
Cruvinel (Embrapa Instrumentação
Agropecuária); 2º) Desventura - Ger-
cy Luiz de Matos (Embrapa Pecuá-
ria Sudeste); 3º) Resposta - Jorge
Expedito da Silva e Enia Abreu e
Souza (Embrapa Milho e Sorgo).
Pintura: 1º) Casario - Aldemir Ara-
ujo (Embrapa Meio Ambiente); 2º)
Bromélia Aechmea Fasciata - Rodri-
go Peçanha (Embrapa Solos); 3º) Ca-
tecismo, Etiópia - Itamar Soares de
Melo (Embrapa Meio Ambiente).

NORDESTE

Poesia: 1º) Trato com o tempo - Tere-
sa Cristina Ferreira (Embrapa Agro-
indústria Tropical); 2º) Não há Oh
gente Oh não, lugar como este Sertão
- Alineaurea Florentino Silva (Embra-
pa Semi-Árido); 3º) Alface Maioba -
Belmiro Monroe (Embrapa Agroindús-
tria Tropical).
Conto: 1º) Figurinha... quanta sauda-
de - José Carlos Caires (Embrapa Ta-
buleiros Costeiros); 2º) Entrevista de
trabalho dos anos 20 - Martiniano Ca-
valcante de Oliveira (Embrapa Semi-
Árido); 3º) Daguerreótipos - Roberto
Otoni Scaramello (Embrapa Agroin-
dústria Tropical).
Fotografia: 1º) Pequenos vendedores
de pimenta - Igor da Silva Coelho (Em-
brapa Mandioca e Fruticultura); 2º)
A bruxa do Piauí - Jefersson Francis-
co (Embrapa Meio-Norte); 3º) Janela
da natureza - Jofre Kouri (Embrapa
Algodão).
Música: 1º) Morena bonita saudades
- Francisco José da Silva (Embrapa
Meio-Norte); 2º) Saudade de lá - Fran-
cisco José da Silva (Embrapa Meio-
Norte); Acirrado - Fernado Abreu (Em-
brapa Agroindústria Tropical).
Pintura: 1º) Polinização - Elisabete de
Oliveira Cerrano (Embrapa Algodão);
2º) Cesto de milho - Nívea Marta Soa-
res Gomes (Embrapa Algodão); 3º)
Flores - Telma Eulálio (Embrapa Al-
godão).

SUL

Poesia: 1º) Um lugar que venda paz -
Luiz Carlos Bordin (Embrapa Suínos
e Aves); 2º) Milagre da Vida - Maria
da Glória Trindade (Embrapa Trigo);
3º) As loucuras de um poeta - Cristia-
ne Turchet (Embrapa Uva e Vinho).
Conto: 1º) Coisas de Criança - Evan-
dro Lampert (Embrapa Trigo); 2º) Den-
te por dente - Jean Vilas Boas Souza
(Embrapa Suínos e Aves); 3º) Maravi-
lha de praia - Jean Vilas Boas Souza
(Embrapa Suínos e Aves).
Fotografia: 1º) Sem título - Adair Car-
neiro (Embrapa Soja); 2º) Sem título
1 - Adair Carneiro (Embrapa Soja); 3º)
Separação - Luciana Elena Mendonça
Prado (Embrapa Uva e Vinho).
Música: 1º) Que pena - Nilton Jacon-
dino (Embrapa Clima Temperado); 2º)
Contra o tempo - Janice Zanela (Em-
brapa Suínos e Aves); 3º) Acontece que
eu sei - Luiz Carlos Bordin (Embrapa
Suínos e Aves).
Pintura: 1º) Stanhopea - Jarbas Yukio
Shimizu (Embrapa Florestas); 2º) Há
estrelas - Maristela Abrantes (Embra-
pa Florestas); 3º) O rodopio da medu-
sa - Paulo Giovanni de Abreu (Embra-
pa Suínos e Aves).

NORTE

Poesia: 1º) Amazônia: viva mãe natu-
reza - Lucinda Carneiro (Embrapa
Amazônia Ocidental); 2º) O quarto -
Silvio Leopoldo Lima Costa (Embrapa

Amazônia Oriental); 3º) Humanos -
Vera Lúcia Alvarenga Rosendo (Em-
brapa Roraima).
Conto: 1º) Nas asas da quimera -
Marilza Siqueira (Embrapa Amazô-
nia Ocidental); 2º) O leitor - Silvio
Leopoldo Lima Costa (Embrapa
Amazônia Oriental); 3º) O castelo de
prata - Marcelo Monteiro Gabbay
(Embrapa Amazônia Oriental).
Fotografia: 1º) A trama do drama -
Queimadas - Vânia Beatriz Vascon-
celos de Oliveira (Embrapa Rondô-
nia); 2º) Oásis das borboletas - Al-
berto Luiz Marsaro Jr (Embrapa
Roraima); 3º) Sobradinho dos pás-
saros - Alberto Luiz Marsaro Jr (Em-
brapa Roraima).
Música: 1º) Sob o clarão das foguei-
ras - Valmi Borges da Silva (empre-
gado), Antônio Francisco Oliveira e
Elizeu Amaral (Embrapa Amazônia
Oriental); 2º) Amazônida - Valmi
Borges da Silva (empregado), Cacá
de Matos e Elizeu Amaral (Embra-
pa Amazônia Oriental); 3º) Lua de
Ajuruteua - Silvio Leopoldo Lima
Costa (Embrapa Amazônia Orien-
tal).
Pintura: 1º) As cutias e castanha -
Arilson Silva de Oliveira (Embrapa
Acre); 2º) Curtir sem destruir (Ama-
zônia) - Luiz Antonio Lena (Embra-
pa Rondônia); 3º) 14 Bis - Rita de
Cássia Pompeu de Sousa (Embrapa
Roraima).

to Embrapa Sudeste.

A faixa de princesa foi
para Carmem Lúcia de Araújo,
da AEE/São Carlos, vencedora
do concurso Miss Simpatia, e
Jorge dos Santos Filho, da
AEE/Instrumentação Agrope-
cuária, levou o título de Mister
Simpatia.

Que a alegria e a união
dos participantes possam sem-
pre estar presentes nos próxi-
mos encontros. Parabéns a to-
dos!
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PARCERIA BEM-SUCEDIDA
Trabalho conjunto entre FAEE, Sinpaf e

CrediEmbrapa fortalece realização
dos encontros regionais.

É evidente o grande sucesso alcançado este
ano nos encontros regionais. O público recorde
de cerca de 1.600 participantes atesta a capaci-
dade de organização das entidades envolvidas:
AEEs e FAEE. Aliado a isso, duas grandes parce-
rias foram de grande valia para a promoção e o
brilhantismo dos eventos. Sinpaf e CrediEmbrapa
uniram-se à Federação e não mediram esforços
para que todos pudessem desfrutar de momen-
tos agradáveis e confir-
mar a credibilidade dos
eventos entre os
embrapianos.

Para o presidente
da FAEE, Manoel Pes-
soa Filho, o apoio des-
sas instituições é mui-
to importante para a
promoção dos encon-
tros regionais e nacio-
nais, pois proporciona uma maior interação en-
tre as instituições que representam os
embrapianos e fortalecem ainda mais os laços de
união entre elas, beneficiando, principalmente,
os empregados da Embrapa.

As olimpíadas inter-regionais, promovidas
anualmente pela FAEE, têm importância social
reconhecida, ainda mais por aqueles que delas
participam e as vivenciam. Segundo Carlos Aires,
presidente da CrediEmbrapa, “esses encontros

são de grande importância para todos, pela
chance de conhecerem outros estados e regiões
do País, pela integração com empregados de ou-
tras Unidades, e pela oportunidade de momen-
tos de lazer. Tudo isso, com certeza, tem refle-
xos não só sobre o emprego em si, mas também
sobre a Empresa, pois empregados satisfeitos
trazem sempre melhores resultados.

De acordo com o presidente do
Sinpaf, Valter Endres, “essa realiza-
ção da Federação é um dos marcos de
sua existência, buscando congregar
empregados da Embrapa com
atividades desportivas e culturais.
Como empregado, acho interessante
a existência desse tipo de atividade,
que hoje não se restringe apenas aos
empregados, congregando também
seus familiares, além de aposentados
da Empresa. A participação no evento

é, para muitos, a oportunidade de realizar suas
férias integrando, lazer e cultura”, comenta
Valter.

Diante dessa parceria bem-sucedida, a Fe-
deração espera poder manter laços cada vez
mais estreitos com essas instituições e com ou-
tros órgãos que representam os interesses dos
empregados da Embrapa, contando com apoio
cada vez mais significativo em outras edições
dos encontros.
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PASSATEMPO
CRUZADAS

Resposta das Cruzadas

OITO ERROS

QUE MARIDÃO

Um homem tinha dois ingressos para a final da Copa do
Mundo. Quando ele chega ao estádio e toma seu lugar na
arquibancada, outro homem nota que o lugar ao lado dele está
vazio. Ele se aproxima e pergunta se o assento está ocupado.

- Não, não está ocupado - responde.
Assombrado, o outro homem diz: - É incrível! Quem, em seu

juízo perfeito,tem um lugar como este, para a final da Copa, o
evento mais importante do mundo, e não o usa?

O homem olha para ele e responde:
- Bom, na realidade, o lugar é meu. Eu o comprei há algum

tempo. Minha esposa viria comigo, mas ela faleceu. Este é o
primeiro Mundial ao qual não assistimos juntos desde que nos
casamos e fomos à copa da Espanha, em 1982.

Surpreso, o outro lhe pergunta:
- Mas não encontrou outra pessoa que pudesse vir no lugar

da sua esposa? Um amigo, um vizinho, um parente ou uma outra
pessoa que quisesse o lugar?

O homem nega com a cabeça e responde:
- Não, ficaram todos no velório.

Uma senhora já nos seus 70 anos vai reclamar com o filho
que não estava mais aguentando o fogo de seu idoso marido, que
transava com ela 3 vezes ao dia.

O filho preocupado com a reclamação da mãe, vai e conversa
com o pai.

Papai, eu sei que sexo é bom e saudável, mas a mamãe tá
reclamando do seu exagero. O que acontece?

Olha filho, eu só tô seguindo a orientação do médico.
Pode olhar a receita.
O filho então pega a receita que diz:
COMER AVEIA 3 VEZES POR DIA.

PRESCRIÇÃO MÉDICA


