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a ser preparado com dois meses e meio de
antecedência. A servidora diz que essa fase é a
mais gratificante: "Eu e meu marido organiza-
mos tudo. Preparamos as fantasias, os cenári-
os, a decoração. É um trabalho muito gosto-
so". Para Edna, o mais interessante da festa é
que ela dá oportunidade às pessoas de expres-
sarem sua criatividade. Isso sem contar a
descontração que o evento proporciona aos
participantes: "Em geral, os servidores da As-
sembléia são pessoas muito sérias, e a festa é
uma oportunidade para que essas pes-soas se
soltem um pouco mais".
Internet - Além do gosto pelas festas, Edna
também se interessa pela internet. Foi assim
que o baile, já famoso no salão, foi parar na
rede de computadores. Depois de criar sua
home page (http://www.globalsite.com.br/
-ednag) para divulgar o evento, a servidora
está negociando com o provedor a transmis-
são da festa, em tempo real. Em 1998, por
causa de problemas particulares, Edna não pro-
moveu a quinta edição da festa, que ficou para
este ano - e deve ser incrementada com um
concurso de fantasias.

ou festeira por natureza". É assim que a
servidora Edna Gonçalves, do Setor de

Convênios, justifica sua alegria em promover,
há quatro anos, um concorrido baile à fantasia
em comemoração da festa pagã do Ha//oween.
A idéia surgiu por acaso. Em 1994, ela pensou
em festejar o seu aniversário de uma maneira
diferente e organizou o baile. A festa foi um
sucesso. Os amigos gostaram e cobraram a

repetição do evento
no ano seguinte,
quando foi introduzida
a temática da festa das
bruxas. Cenário
fantasmagórico, pare-
des decoradas e até
figurantes contratados
para assustar os con-
vidados - toda essa
atmosfera foi planeja-
da pela anfitriã para

criar o clima do Ha//oween.
Realizado entre os dias 5 e 10 de novem-

bro, no salão de um hotel da cidade, com ca-
pacidade para 300 pessoas, o evento começa
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Edna Gançalves e a
decoração da festa
à fantasia que
promoveu
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