
fime ano

Decorar a casa no Natal é
tradição para Pompéia

esta época do ano, o mundo se reúne na
celebração da fraternidade e da esperan-

ça, e as pessoas passam a vivenciar, por onde
quer que .passem o espírito do Natal. Atroca de
presentes, a confraternização e  ênfase na solk
dariedade são aspectos marcantes deste perío-
do, lembrado também pelas luzes das milhares
de lâmpadas que invadem as ruas e as casas. A
servidora Pompéia Maria Soares, da Assessoria
de Planejamento Estratégico, conta que em sua

família a preparação para as festas vai, por outro
lado, muito além da confecção de guirlandas e do
trabalho de enfeitar a árvore de Natal.

Desde a infância,,a mãe de. Pompéia, Maria
Orsi, sempre deu umtoque especial na decora-
ção da casa. Da porta de entrada ao quarto de
empregada, todos os ambientes são transforma-
dos em uma verdadeira festa. Neste ano, o tema
são os anjos. "Toda a família é envolvida nessa
tradição. Começamos no princípio de novembro
e, somente na árvore, gastamos mais de uma
semana", conta. O trabalho já é famoso entre os
amigos da servidora, que todo ano visitam sua
casa para apreciar a decoração.
Magia - Pompéia atribui o belo resultado ao ta-
lento de sua mãe, que considera uma artista.
Como antiquária e decoradora, ela sempre dei

um toque particular em nossa festa de Natal", ava-
lia. Toda a ornamentação da casa é feita
artesanalmente. As toalhas são bordadas com
motivos natalinos, assim como as embalagens dos
presentes. Fitas, flores e velas compõem um
ambiente mágico, que é construído pelas mãos
transformadoras da mãe. "Não consigo me ima-
ginar sem essa festa e traduzo tudo que vivemos
em duas palavras: paz e união", destaca.

Sucatas
viram árvore fluem passar pelo hall de entrada do Pa-

lácio da Inconfidência poderá observa
uma árvore de Natal bem diferente. Os tra-
dicionais enfeites que são pendurados nas ár-
vores foram substituídos por canetas, lapisei-
ras, óculos, pregadores de cabelo, pincéis atô-
micos, embalagens de corretivos líquidos e di-
versos outros materiais sucateados. A criação
é de Nilson Paulo, da Adservis. A árvore tem
cerca de um metro de altura e é toda feita de
materiais recicláveis, que o trabalhador apanha
em meio a objetos descartados. A idéia surgiu
a partir de um pedacinho de sucata que Nilson
encontrou há alguns anos, no andar SE. Se-
gundo ele, a intenção era criar algo que sim-
bolizasse o Natal. Para ele, é gratificante ver que
seu trabalho, já pelo segundo ano consecutivo,
faz parte da decoração de Natal daAssembléia.
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