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JORNAL DA

FEDERAÇÃO

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

ALEGRIA TOTAL!
Assim pode ser definida a terceira edição do

Encontro Embrapa Brasil, realizado de 4 a 10 do
último mês de outubro, na cidade de Bertioga, SP.

O evento, que reuniu cerca de 1.500 participantes
no Sesc-Bertioga, traduziu com sucesso seu real
objetivo: a confraternização entre embrapianos das
cinco regiões do País.

Em todas as atividades promovidas pelo
encontro, incluindo a escolha da rainha, do mister e da miss simpatia, a descontração
foi geral. A rivalidade, mais uma vez, deu lugar à amizade e à união.

A Federação das Associações dos Empregados da Embrapa (FAEE) parabeniza a
todos que, direta ou indiretamente,
contribuíram para o brilho dessa grande
olimpíada.

Veja nesta edição os melhores momentos
do III Encontro Embrapa Brasil, registrados
pelas câmeras de vários colegas, além da
relação dos melhores colocados, por
modalidade.

Parque aquático do Sesc-Bertioga, SP.
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AEE/RN - Tarcísio Batista Dantas
AEE/Teresina - Francisco das Chagas Machado
AEE/Acre - John Lennon Mesquita Catão
AEE/Roraima - Rita de Cássia Pompeu de Sousa
AEE/Rondônia - Jade Jalbar Ribas
AEE/Amapá - Raimundo Pinheiro Lopes Filho
AEE/Amazonas - Antônio Sabino Neto
AEE/Oeste Paraense - Nivaldo N. de Carvalho
AEE/Pará - José Maria Fernandes
AEE/Bento Gonçalves - Odoni Loris P. de Oliveira
AEE/Florestal - Solange Cristina Bergamo
AEE/Pelotas - Gilmar Chaves Alves
AEE/Bagé - Ana Adelaide Jardim Barcelos
AEE/CNPSA - Édio Luiz Klein
AEE/CNPSo - Emídio Casagrande
AEE/Passo Fundo - Orozimbo Silveira Carvalho
AEE/Transferência de Tecnologia - Ponta Grossa
- Cleison Emídio de Souza

AEE/CNPGC - Dina Haluco Tamasiro
AEE/Pantanal - Oslain Domingos Brancos
AEE/Dourados - Fatimo Colman Batista
AEE/CNPAB - Itamar Garcia Ignácio
AEPARJ - Sérgio Trabali Camargo Filho
AEE/RC - Vander Roberto Bisinoto
AEE/GL - Marcos Antonio de Freitas
AEE/CNPMS - Antônio Lucas de Lima
AEE/CTAA - Renata Maria Avilla  Paldês
AEE/São Carlos - Danilo de Paula Moreira
AEE/Santa Mônica - Sidney dos Santos
AEE/CNPS - Sérgio Gomes
AEE/CNPTIA - Jorge dos Santos Teixeira Filho
AEE/CNPMF - Maria da Conceição P. B. Santos
AEE/CNPA - Sérgio Cobel da Silva
AEE/Parnaíba - Francisco Diassis C. da Silva
AEE/CNPC - Expedito Barbosa
AEE/Fortaleza - Maria de Nazaré F. Magalhães
AEE/Sergipe - Arnaldo Santos Rodrigues
AESA - Lícia Mara Marinho da Silva

EDITORIAL

Manoel Pessoa Filho
Presidente da FAEE

diretoria@faee.org.br

Desde que assumi a
presidência da FAEE, jun-
tamente com a equipe de di-
reção, tive duas certezas:
que seria um dos maiores
desafios profissionais que
teríamos de enfrentar; e que
seríamos vitoriosos, porque
daríamos o melhor de nós
para levar o nome da Fede-
ração ao ponto mais respei-
tado possível, sobretudo pe-
los empregados da Embra-
pa. O primeiro prelúdio foi
certo, e temos trabalhado
com afinco para que o se-
gundo, cada vez mais, se
concretize. Essa é a idéia
fixa que direciona tudo o
que fazemos, tanto nos pla-

nos assistenciais
quanto em eventos
realizados, encon-
tros, etc. O último
deles, o  III Encon-
tro Embrapa Bra-
sil, é um exemplo
de que nada do
que temos feito
tem sido em vão, o
que nos enche de
orgulho e entusi-
asmo para conti-

nuar caminhando, cada vez
mais ascendentes.

 Tudo o que planejamos
e conseguimos realizar é em
prol dos embrapianos. Quan-
do vemos, diante do trabalho
realizado, os semblantes sa-
tisfeitos dos participantes,
percebemos o quanto é enco-
rajador o resultado, e gratifi-
cante a recompensa. Os jogos
nacionais, realizados de 4 a
10 de outubro, no paradisía-
co Sesc–Bertioga, foram estu-
dados minuciosamente desde
outubro de 2005. Local, uni-
formes, atividades, competi-
ções, tudo planejado com cui-
dado e atenção pela  equipe

da FAEE. O encontro foi um
sucesso, com mais de 1.500
participantes, vindo das cin-
co regiões do Brasil, represen-
tando as 42 AEEs, fazendo do
esporte e da amizade o elo
maior entre todos os envolvi-
dos.

Dessa vez a festa acon-
teceu no belíssimo litoral pau-
lista. Os 1.018.810 m² do lu-
gar causaram frisson a quem
compareceu, e naturalmente
as fotos e comentários do
evento irão convencer os que
ficaram a não mais deixar de
participar. Para quem perdeu,
haverá os encontros regionais
do próximo ano, e para os que
foram, mais uma oportunida-
de de rever amigos e praticar
fraternidade por meio do es-
porte e da confraternização. A
primeira escala é em Belém,
PA, onde acontecerá a primei-
ra olimpíada regional de
2007.

A Federação espera que,
assim como no último Embra-
pa Brasil, os encontros do
próximo ano tenham como

prioridade a satisfação do
embrapiano, e que a alegria
e a amizade sejam a meda-
lha que cada um levará no
peito. Os eventos são plane-
jados pela FAEE, em parcei-
ra com as AEEs, e só são
concretizados em virtude da
participação e contribuição
de cada empregado da Em-
brapa. Nosso todo é total-
mente dependente de cada
parte que nos compõe, for-
mada por cada um que
constitui as 42 Associações.
Estamos extremamente gra-
tos pela presença e apoio de
todos que fizeram, direta ou
indiretamente, esse último
encontro ser possível. Que
possamos caminhar sempre
juntos rumo à realização de
nossos sonhos e objetivos
para uma vida com mais
qualidade. Em 2007 a gente
se encontra!
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ABERTURA
A festa de abertura do III Encontro Embrapa Brasil não poderia ter sido mais inovadora. Além do

tradicional desfile das delegações e o acendimento da tocha olímpica, marcando o início dos jogos, houve
apresentações de diversos grupos de dança. A cerimônia contou também com a participação do diretor-
executivo da Embrapa Kepler Euclides Filho, do presidente do Sinpaf Nacional, Valter Endres, e represen-
tantes da Prefeitura de Bertioga.

Jocivaldo, da Região Norte, conduzindo a tocha
olímpica. Fogo simbólico dos jogos.

Kepler Euclides Filho (segundo da esquerda para a
direita), diretor-executivo da Embrapa, prestigiou

a abertura do III Encontro Embrapa Brasil. Desfile da delegação da Região Norte.
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COMPETIÇÕES
Os jogos foram bem disputados, mas sempre em clima de amizade. Nenhum incidente grave foi registrado

durante os dias de competição, reinando apenas a harmonia. A despeito da falta de experiência de alguns
“atletas”, todos demonstraram que a competição só é válida quando se coloca o coração e a amizade em
primeiro lugar. Apesar de o encontro ter sido protagonizado por atletas amadores, o exemplo de respeito e
esportividade fez dessas olimpíadas um verdadeiro show de descontração e alegria.

Equipe de vôlei feminino da Região Nordeste.

Silvio Crestana, diretor-presidente da Embrapa,
com atletas do Tênis de Mesa Feminino.

Equipe da Região Norte, campeã do Futebol
Sete Masculino.

O vôlei do Sul, mais uma vez, mostrou porque é
uma das equipes mais fortes e entrosadas da

modalidade.
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COMPETIÇÕES

O público também deu seu show e
prestigiou a atuação dos colegas.

Norte e Sul do País se encontram em quadra
e transformaram uma simples partida de

vôlei em rali eletrizante.

Prova de união e amizade entre as meninas
do Sul e Nordeste, antes da partida de

futebol.

Nem mesmo o cair da noite parava os
jogos. Às 19h do 4° dia de competição, as
mulheres deixaram os homens para trás e

foram em busca do ouro no atletismo.

Seleção feminina de futebol de campo da
Região Norte afinada para a partida.

Pausa dos rapazes do Centro-Oeste para
foto antes da tradicional competição de

Futebol Sete Masculino.

As atletas do Sudeste e Sul em clima de
descontração antes do jogo.

Norte e Sul mais uma vez se uniram para
fazer uma festa de fraternidade em

campo.
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DIVERSÃO E LAZER
Além das competições esportivas, durante todos os dias aconteceram atividades socioculturais, como

parte das ações desenvolvidas pela FAEE.

Bailes com grupos musicais variados, diversidade de ritmos que iam de samba a Beatles, teatros de
fantoches para crianças, ginástica recreativa e até apresentação de grupo folclórico. Tudo isso e muito mais
fizeram parte dessa festa que entrou para a história dos encontros promovidos pela Federação.

A confraternização entre os presentes foi uma
constante.

Não faltou o famoso pagode de improviso feito
por associados de diferentes AEEs.

O grupo Cantando o Brasil/Cia.  Palavras Andantes
encantou crianças e adultos com histórias do folclore

nacional.

Silvio Crestana, diretor-presidente da Embrapa, entre o
presidente da FAEE, Manoel Pessoa Filho e o grupo de dança
formado por filhos de funcionários da Embrapa Pecuária Sul.
Em seu discurso, Silvio ressaltou a importância de eventos

como o Encontro Embrapa Brasil para a melhoria da
qualidade de vida dos funcionário da Empresa.
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SAUDADES
O último dia de competições foi marcado pela entrega dos prêmios ao vencedores e pela eleição da

rainha do encontro, da miss e do mister simpatia, atividades que já se tornaram tradicionais nos encontros.
A todos, parabéns! Que possamos guardar, em um canto especial da memória, as lembranças dessa olimpíada,
na certeza de que os próximos encontros seguirão o mesmo ritmo.

Da esquerda para direita: Michele
Fernandes, da Região Norte, segundo

lugar no concurso Rainha do Encontro;
Mirza Normando, também do Norte,

primeira colocada no Miss Simpatia; e a
diretora da FAEE Rosângela dos Reis

Guimarães.

Jorge Teixeira, da AEE-CNPTIA, em
pose de galã para foto de vencedor do

Concurso Mister Simpatia.

Abram alas para a majestade
Thaís Suassuna, nordestina da
AEE de Campina Grande, eleita

rainha do III Encontro
Embrapa Brasil.
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COLOCAÇÃO
Confira abaixo a relação dos melhores colocados do III Encontro Embrapa Brasil.

FUTEBOL SETE - MASCULINO - MASTER

Campeão ................ Norte
Vice-Campeão .........  Centro-Oeste
Terceiro Lugar ........ Sudeste

FUTEBOL SETE - MASCULINO - LIVRE

Campeão ................ Sul
Vice-Campeão ........ Sudeste
Terceiro Lugar ........ Centro-Oeste

FUTEBOL SETE - FEMININO

Campeão ................ Nordeste
Vice-Campeão .........  Centro-Oeste
Terceiro Lugar ........ Norte

FUTSAL

Campeão ................ Centro-Oeste
Vice-Campeão ........ Nordeste
Terceiro Lugar ........ Sul

VOLEIBOL - MASCULINO

Campeão ................ Sudeste
Vice-Campeão ........ Nordeste
Terceiro Lugar ........ Sul

VOLEIBOL - FEMININO

Campeão ................ Nordeste
Vice-Campeão ......... Sudeste
Terceiro Lugar ........ Norte

DOMINÓ

Campeão ................ Centro-Oeste
Vice-Campeão ........ Nordeste
Terceiro Lugar ........ Norte

TÊNIS DE MESA - MASCULINO

Campeão ................ Sudeste (Rubens Bernardes)
Vice-Campeão ......... Nordeste (Justino Camelo)
Terceiro Lugar ........ Centro-Oeste (Silvio Ferreira)

TÊNIS DE MESA - FEMININO

Campeão ................ Centro-Oeste (Maria do Rosário)
Vice-Campeão ......... Nordeste (Andreia Vieira)
Terceiro Lugar ........ Norte (Mirza Pereira)

SINUCA - INDIVIDUAL

Campeão ................ Centro-Oeste
Vice-Campeão ......... Norte
Terceiro Lugar ........ Sudeste

SINUCA - DUPLA
Campeão ................ Nordeste
Vice-Campeão ......... Centro-Oeste
Terceiro Lugar ........ Sudeste

DAMA
Campeão ................ Centro-Oeste
Vice-Campeão ......... Sul
Terceiro Lugar ........ Norte

TRUCO
Campeão ................ Sul
Vice-Campeão ......... Norte
Terceiro Lugar ........ Sudeste

XADREZ
Campeão ................ Norte (Valmi Silva)
Vice-Campeão ......... Nordeste (Jefferson Legat)
Terceiro Lugar ........ Sudeste (Claudio Gomes)

NATAÇÃO - MASCULINO

Campeão ................ Centro-Oeste (André Luis)
Vice-Campeão ......... Norte (Manoel Vian)
Terceiro Lugar ........ Nordeste (Valmir Costa)

NATAÇÃO - FEMININO

Campeão ................ Sudeste (Carmen Araújo)
Vice-Campeão ......... Centro-Oeste (Simone Cantardo)
Terceiro Lugar ........ Norte (Lúcia Ribeiro)


