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Museu de Arte do Rio Grande do Sul e a Video 2000 
convidam para a sessão de lançamento da videoproduçao sobre

próxima
quarta-feira, dia 10 de outubro, as 17 horap,no Espaço Invés, 
tigação, 1? andar do Museu.

0 vídeo, que tem a direção e roteiro de Paulo Roberto 

Ferreira, mostra, em seus 20 minutos de duração, o depoimen^ 

to de Isolda Paes, Armindo Trevisan, Antonietta Barone,Luís 

Inácio Medeiros, Evelyn Ioschpe, Plínio Bernhardt a

fotografia de Guilherme Paz , a realizar-se na

Alice
Srueggemann, entre outros, versando sobre fotografia e Arte 

Jovem no Rio Grande do Sul, mesclados a entrevista 

artista e uma panorâmica do seu trabalho, por ocasião de sua 

exposição no MARGS em setembro último.
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Io EXPRESSO SANTA MARIA, SABADO/DOMINGO, 22/23 DE SETEMBRO DF 1
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A FOTOGRAFIA ÍNTIMA DE 

GUILHERME PAZ
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Após o sucesso de sua 
exposição no Museu de 
Arte do'Rio Grande do 
Sul, em setembro ainda. 
Guilherme Pai vem a 
Santa Maria, no próximo 
mês de outubro para, no 
dia dois às 1? horas, 
inaugurar sua mostra de 
fotografias na Galeria

e também de aspirações. 
Enfim, elo traz a marca 
de quem realiza um tra
balho objetivando quali
dades enraizadas em tra
balhos de arte. Além da 
procura da harmonia e 
equilíbrio, diz ela, ela 
desdobra-se em avessos 
e direitos, resultando 
novas formas, por um 
processo de elaboração 
onde qualidades cromá
ticas, tantas vezes liga
das à pintura, desenvol
vem-se junto a outras, 
que se impõem por uma 
soma considerável de va
lores de desenho.

Outro aspecto digno 
de apreciação, na opi
nião de Alice Soares, é a 
característica do inusita
do a engrenagem de 
uma máquina fotográfica 
posta a serviço do regis
tro de um detalhe que 
traz a surpresa de, es
tando inser ido num todo, 
passar desapercebido a 
olhares menos atentos; 
aí funciona a excelência 
do corte, diz ela, muito 
bem visualizado, que 
traz sempre a segurança 
de um bom resultado, 
definindo a composição.

Poucos terão subido a 
Torre Eiffel e descober
to beleza nos ferros vis
tos ao alcance das mãos.
O registro, aqui, e em 
qualquer uma das fotos,t 
traz, no limite do seu 
corte, a sugestão para o 
trabalho.

A fixação desse frag

mento é uma descober
ta, e a descoberta gera o 
insólito, tão propício a 
atingir nossa sensibili
dade. Chamaríamos fo- 
to-unidades, considera 
Alice, as matizes usadas 
por Guilherme Paz. Es
sas são trazidas dos pro
fundidades de uma ob
servação que é impulsio
nada por uma busca in
teligente e sensível. Elas 
ainda conduzem a trans
formações conscientes, 
desdobradas num pro
cesso criativo de reno
vação, construindo ou
tras imagens. Trazem 
em si, o germe de uma 
intuição conhecedora do 
lugar exato onde se en
contra o valor artístico.

Envolver-se em misté
rio também é qualidade 
da arte. Indiscutivel
mente isto se encontra 
nas fotografias de Gui
lherme que, quando dis
põe as unidades foto 
gráficas, faz delas sur
gir formas inesperadas 
de luzes, espaços e li
nhas em múltiplas com 
binações.

E é o próprio Guilher
me Paz quem conta que 
desde cedo teve uma 
convivência sadia no 
meio das artes plásticas, 
sempre com uma íncon- 
trolável vontade de par
ticipar de uma maneira 
ativa, por vezes confuso 
com os entraves que a 
razão e a informação 
lhes impunham. Come
çou a mandar os seus 
trabalhos para salões, 
quando foram aceitos, 
depois de mostrá-los a 
amigos. Agradando, no
tou que poderia estar

realizando algo genuina
mente pessoal e inves
tiu. Passou então, a

realizar uma série de tra
balhos, geralmente em

$f

/

Gaíger.
O ertista trará fotos

das séries «França 1983» 
e «Chile 1984», que, jun
tamente com uma vídeo 
produção sobre seu tra
balho, deve constituir a 
tônica do evento.

Guilherme Paz diz 
ter começado a fotogra
far desde os 14 anos, 
quando ganhou sua pri
meira câmara, e que em
bora antes disso tivesse 
uma estranha habilida
de para tal, fotografava 
em viagens. Ele diz que 
sempre procura tirar o 
ser humano da foto e 
que, desde muito cedo, 
achava que a foto deve
ria ser só do «homem» 
ou só das «coisas» - as

Guilherme: «Tudo dá 
uma boa foto, basta que 
também esteja dentro de 
quem fotografa».

viagens, quando a cabe
ça despreocupada pos
sibilita um apuramento 
da percepção. Sogue- 
se a parte racional, con
tinua Guilherme, que ó 
selecionar os trabalhos, 
reuni-los e escolhe sua 
forma de apresentação. 
Ê preocupação de Gui- 
Ihormo com o quo, corrto, 
onde o quando fotogra
far, além de se pergun
tar se saberá ou não fa
zê-lo nova mente. É di-

.i

fícil começar .do nada, 
comenta

combinações dos dois, 
acabam não mostrando Guilherme, 

mas quando menos es
pero tudo flui com a 
maior ospontanoidado.

«Acho quo não há re
gras para um bom traba
lho: certas vezes descu-

nerihum.
A crítica Alice Soares, 

referindo-se ao fotógrafo 
Guilherme Paz. fala que 
a exposição de suas fo
tos, além de linguagem 
própria, é um pretexto 
para realizar algo que, 
sendo fruto de uma ima
ginação, fale da presen
ça de uma vida, de emo
ções, de conhecimentos

bro fotografias que não 
me lembro de ter tirado, 
outras vezes penso ter 
fotografado algo e não o 
fiz, e ainda acontecem 
fatos como, em «La Dé- 
fonse», por exemplo, ter 
a certeza de que é a me
lhor foto de 31 filmes, 
sem tê-los revelado».

Guilherme Paz conclui 
dizendo: «Raramente te
nho ! a Câmara ò mão. 
Jamais vejo coisas do ti
po «Que bela foto daria». 
Tudo é uma bela foto, 
basta que também esteja 
dentro de quem fotogra-

Huiens de Veada
■ I;

Tomolar Móveis, deseja 
contratar Homens que 
•calmente tenham aque
le vftaeno da vendei.
£ indispensável quo pos
sua 2* grau compieto, 
boa apresentsçio a faci

lidade de expressão. £ 
inútil apiesentar-88 aom 
estas caracter ísticas. 
Trota' c/Si Lara em 
Horário
Av. Osvaldo Cruz, 78.
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Dados enviados à Câmara de Vereadores de Santa 
| Maria, pelo 2o Distrito Policial, indicam que o índice 

de criminalidade na cidade tèm aumentado consubs
tanciai mente nos últimos tempos.

Isso provocou uma série de debates em torno do 
assunto, e até mesmo pronunciamentos ik> legislati
va» munidpal, como aconteceu numa das últimas ses
sões, quando o presidente Miramal de Mattos talou 
sobre a necessidade de uma urgente providência por 
parte dos órgãos competentes. Enquanto isso, o Pre-
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feito José Farrel diz estar gestionando ii 
mandante da Brigada Militar do Estado

vida de um maior número de §fe 
, melhor salvaguardar a segu-1$
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CTGITAQUATIÁ EIViP.
DIRETORIA

MOSTRA
FOTOGRÁFICA 

DE GUILHERME
No ultimo dia 19, vés

pera das comemorações 
da Semana Farroupilha, 
o CTG Itaquatiá, de São 
Pedro do Sul realizou 
grande baile, oportuni
dade em que íoi empos
sada a nova diretoria.

Foi convidado a dar 
posse à nova 
gem, o Diretor 
dente do jornal O EX-

ú»; PRESSO, jornalista 01- 
miro Dornelles Júnior, 
momento em que apro
veitou para agradecer o 
apoio que este veículo 
de Comunicação vem re
cebendo daquela comu
nidade e, especialmente, 
a hospitalidade dos no
vos dirigentes daquela 
entidade tradicionalista.

PAZ* *

Página 5
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Com grande receptivida

de, o livro CICLO VITAL, 
uma antologia poética de que querem viver dignamen- 
jovens valores literários,
Nos dizeres de Humberto 
Gabbi Zanatta

poimento. Depoimento de maneira de interpretar o 
processo da História onde os 
homens atuam. A Arte no 
caso a poesia - torna-se pa
lavra e gesto, de testemunha 
do com alma e coerência o 
nosso tempo*.

um grupo de jovens poetas

- "*
te o seu tempo com a cons
ciência de que a arte náo é 
apenas um passatempo sem 
compromisso, mas uma

«Cicio Vi
tal é antes de tudo um ds-

“5

Simone 
Mazzuco, 
uma linda 
menina- 
moça que es
tará parti
cipando dc 
Baile de De
buta ntes dc 
Avenida Tê1 Após o sucesso 

de sua exposi
ção no Museu 
de Arte do Rio 
Grande do Sul 
ern setembro, 
Guilherme Paz 
vem a Santa 
Maria no mês 
de outubro 
para, dia 2 
às 17 h. inau
gurar sua mos
tra de fotogra
fias na Gale
ria Gaiger. G 
artista trará 
fotos 
séries «França 
1983* e tChi
le 1984», que 
juntamente com 
uma video pro
dução sobre seu 
trabalho

in/s
6 do prò 
x/mo outu 
bro. Foto di 
Clôvis Mene 
zes.

i

CLUBE SANTAMARIENSE COM 
nova diretoria e nova rainha ;

O Clube de Atiradores Santamarienserea- Xa de Rainha a Simone Maria Almeida de
<za na noite de amanha o seu grande bai- Lima, uma jovem linda, de grande simpa-
e de aniversário e posse de sua nova dire- tia e que muito bem representara em todas
toria quando na oportunidade, sera apre- as atividades, a beleza do Clube da Venán-
sentada aos associados a nova Rainha de cio Aires.
Festas da entidade. Nesta mesma noite, Luiz Ivan Carii esta-

Mari Anne üortoiuzzi que durante um râ assumindo a presidência do Clube para o
ano, participou ativamente de todas as ati- biênio 84/85 e por certo, fará uma grande
vidades de seu clube estará passando a fai- administração.
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i VENTO NORTE MOSTRA FOTOGRÁFICA

âria Bado
‘ j |: ! i

:f a pior.

| Depois de um mês e quin- 
M* dias instalada no Bairro 
| ao Rosário, a Operação Ven- 
I Norte se transfere.

Acontece no dia 2 de outubro, terça-feira, 
ás 17 h, Da Galeria Ga.ger, a abertura da 
exposição de fotografias de Guilherme Paz. 
A proposta básica do trabalho do artista é 
de, a partir de um negativo fotográfico, 
lizar montagens de suas 
sas partem de elementos 
hdades geométricas . 
tando efeitos de luz sombra 
máticos que possibilitam 
qCéncia repetitiva infinita.

Guilherme Paz, 
tre os críticos de 
trabalhos integrantes de duas das dirimas 
séries .França - 1983» e «Chile - 1984*.

SOÇT, um
i-g ativa - í 
produto

na se-
1 gunda-íejra, para o Bairro 
Menino Jesus Na terça-fei
ra, o prefeito José Haidar 
Farret concedeu a üítima au
diência publica no saláo pa
roquial da Igreja do Rosá
rio, em companhia do 
tário de Viaçáo e Transpor
tes, Adi Forgiartni

e tama- 
A final, a 
."o tempo 
a altura 
polí ti ca 

emprego

rea-
ampliaçoes. Ea-

que possuem qua»
acentuadas, apresen-

e contrastes cro- 
a criaçío de se-

secre-negati- 
crescer 
do PIB,
‘ 5% ao 
p tempo

muito conceituado rn-
arte, traz a Santa Maria:

*fí:

A Prefeitura atendeu, 
I enquanto a Vefito Norte es
teve no Rosário, as vilas 

I Bortola, CaroSina, Walde- 
Irnar Rodrigues, Prado, Jo- 
| ckey Clube, Parque Pinheiro 
Machado, avenida Borges 
até os trjii.os da Rede Fer
roviária Federal S/A. Se- 

| gundo Farret, flS% das rei- 
I vindicaçòes dos moradores 
da regiáo foram atendidas,

| com destaque especial para a 
reconstrução e remodelaçáo 
da Praça Clarimundo Flores, 
no Bairro do Rosário, 
inaugurada no dia nove de 
outubro.

•BEIRA RIO E GAÚCHOS A CAVALOque ou- 
e cria- 

ando de 
ante tal 
troduto 
troo de 
.omica- 
oanos, 
5, indo 

-ia hoje ■

SAIU MAIS UM RETRANCA
O Rio Grande do Sul inteiro está envolvi

do na mobilização do GRITO DO CAMPO, 
com cada gatlcho encontrando c aua forma 
dc participar e estar em Porto Alegre cm 2 
de outubro, dia do protesto. A mais inédita, 

forma encontrada pelo CTG Goraca Jar- 
dim , dc Gualba: um piquete tradicionalista.

Dezoito cavaleiros, tipicamente pilcha- 
os cavalos bem enciihados, vfio 

apear frente ao Gigantinho. Com eles, ban- 
deiras tradicionalistas, do Rio Grande e, 
inclusive, do Gritodo Campo.

A chegada do piquete,
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AtKiMAfEÍA- composto por 
pcócs e cavaleiros do CTG, está prevista 
(’«'« ds 14 b. Os cavaleiros, com toda a 
garra dos gaUchos, querem lutar pelo que 
for realmente importante para o nosso es- 
cado.

a ser 3»U» m
(** l«f«' nu

>v.
S“I *r*

SS
De outro lado, cm funçáo do ndmero ain

da mais elevado de 
mente previsto, os organizadores 
feriram o local do «Grito». Ao iqvés do 
Gigantinho, o movimento terá lugar no Es-

I “‘<li° Gi«an,c d» Beira Rio, do Internado, 
nal.

LEI DO TRÁFEGO
i>erte pessoas que o inicial- 

trans-estar
:ório
Peto
nis-
etá-

^ ‘T-gp''?3 ^ ^Em 26 de setembro do 
passado, o Prefeito assinou 
decreto-lei proibindo 
fego de veículos pesados no 
Centro da cidade. rPor vá
rias razões esta íei náo foi 
cumprida», esclarece o
Secretário dos Transportes» “HSlSTENClA RESPONDE

ano
Ji saiu n° 2 do Retranca, 

na! Cheróquis do mundo., do 
Máucio. 0 pessoal 
pode sc queixar 
ver .. c ler...

o .1» Jor- 
cartunista 

que gosta de humor nio 
mesmo, como todos podem

0 trá-ôb-
• Se- 
oelo

"ie Joáo Carlos Ferrér, conclui 
com a afirmaçáo de 
sua carta de Princípios 
«Resistência» 
apoio ás atitudes 
eretos de políticos > 
desde que venham 
tro das aspirações da 
ria estudantil 
brasileiro.

Jha-
que nato Simon do Monte. 'E se 

alguns militantes da «Resis- 
a «Resistência Oposição téncia» o fizeram, isso acon- 

studantíl», distribuiu nota teceu por livre escolha 
imprensa, com a finalidade cendo direitos de cidadáos 

de responder ás afirmações livres, 
feitas^nesta seçáo no último O esclarecimento, que vem 
tmal de semana. assinado por Castáo Cassei

■ co-
■ pe- 
í>os

Adi Torgiarini, 
avisa ás empresas da 
truçâo ci\'il, olarias, depósi
tos de material de

ano entanto, 
cons- garante 0 

e atos con- 
e partidos, 
ao encon- 

catego- 
e do ensino

em exer-
constru- 

|çáo e outras firmas que tra- 
j balham com caminhões pesa
dos, que a partir do dia 15, 

| será multada a empresa 
usar o trajeto compreendido 
entre a Avenida Medianeira, 
Silva Jardim, Visconde de 
Peiotas e Benjamm Cons-

i&O
se

íia.
;o.

,SO que A nota salienta que a «Re
sistência» atua somente 
âmbito estudantil

/os no
APUSM RESPONDE

A direvüo da AIJ!JSM enviou nota à A RAZÃO 
quarta-ieira contestando afirmações veiculadas 
neste espaço. Como o direito de resposta é
entfiladedoeente"3 ^ ° «***~£Z

Jnamenfo ideológj 
ra a

•a- e náo está 
em seus propósitos o apoio 
a qualquer partido político, 
congregando militantes de 
diversas correntes.

td- ; i■4s
i'in- íaní, com caminhões pesa

dos».
!U-

a
■de

O texto diz ainda 
sa corrente de opiniáo, 
quanto tal, nunca

em favor de qualquer 
candidatura,
as de Marcos Rolim e Rober-

;! que es-PO Com a medida, a Prefei
tura pretende, além de con
servar a pavimentaçác das 
ruas, liberar o tráfego aos 
veículos leves.

■is A e,n-
a. exercer pafru-

representação das 
superiores da UFSM. Cabe informar à optóo pú- 
b íca que os escolhidos foram eleitos em Assem-

Ud dc suas catcg<>nas amplamente divuloadas 
a>mo nunca havia ocorrido anteriormente 
orme deusa o de Assembléia Geral. Somente 

tao íoiam referendados pela APUSM 
iodos os professores estavam cientes

'ou amerinttc ..

se pronun- co naciou
fe
ia em especial
>e
&

ILUMINAÇÃO públicar
con-
en-

membro daarual diretoria formul
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IRetratar pode ser uma fado, conta ele. desde ta. 
tarefa bastante- simples. 0s 14 anos (quando ga- 
Basta apertar o botão da nhei minha 
máquina fotográfica, ou- câmera), embora antes taca 
vir o «ciick» e pronto! disso tivesse uma estra- que sai das mãos de Gui- 
Fotografar com arte. po- nha habilidade para tal. Iherme além de

q^fdoír.eTvefafare: '*"*“*«" «-*■*«- «

ciam coisas diferentes, e um Pre*exto para reali- 
. t sempre procurava tirar o zar aJS° que, sendo fru-

Guilherme Paz. que a ser humano da foto: desde 
partir de terça-feira, dia ce^° achava que a foto 
2, estará apresentando deveria ser só do 
seus trabalhos na Galeria mem» ou só da «coisa»- 
Gaiger, diz que «rara- combinações dos dois aca- cje 
mente tem a câmera à bavam não mostrando ne- 
mão. «Jamais vejo coisas nhum». 
do tipo Que bela foto da
ria. Tudo é uma bela fo-

Apresentando o tra-
primeira balho, Alice Soares, des- 

que a • foto

suaI
rém, exige sensibilida
de e grande conhecimento 
técnico.

to. de uma imaginação, 
fale da presença de 

«bo- vida, de emoções, de co
nhecimentos e também

uma

aspirações. «En
fim, ela traz a marca de
quem realiza um traba
lho objetivando quali
dade enraizada em tra
balho de arte. Além da 
procura da harmonia e 
equilíbrio, ela 
bra-se cm avessos e direi
tos, resultando novas for-

PROPOSTA
to. basta que também es
teja dentro de quem fo- 
grafa». Assim, 
que o artista define bem de IJm negativo fotográ-
o seu pape! e, principal- Fico, realizar monta-
mente, o seu trabalho - 8ens de suas amplia

ções. Suas montagens

A proposta básica do 
artista é de, a partir Guilherme Paz e seu instrumento de tra

balho. Uma das fotos que estará em Santa Maria.parece desdo-f
I

Soares, que envolver-se 
em mistério também é 
qualidade da arte. Indis
cutivelmente isto se en
contra

mas, por um processo 
de elaboração onde quali
dades cromáticas, tantas 
vezes ligadas à pintu
ra. desenvolvem-se jun
to a outras, que se im
põem por uma soma com 

possi- sideraveí de valores de

ELETRÔNICA FLE1G; a arte de fotografar.
Nascido em Poro Ale- Pariem de elementos que 

gre, em 1961, é estudan- possuem

SUNORIZAÇAO DE AUTOMÓVEIS 
[TOCA-FITAS, RÁDIOS, AMPLIFICADORES 
' ANTENAS E * LTOFALANTES 1

instrumentos ELETRO-
NÍCOS ANDRADAS, 1805 FONE: 221-1087. I

t qualidades
.te de Arquitetura da geométricas acentuadas, 
UFRGS e dedica-se à apresentando efeitos de 
fotografia

composi
ções do artista, que tra2 
a Santa Maria traba-

nas

I:
auíodidati- luz, sombra e contrastes 

camente, como exercí- cromáticos que 
cio de percepção e cria- bilítam a criação de 
tividade. «Tenho fotogra- qüêncía repetitiva infini-

? lIbos integrantes de duas 
das últimas séries:

í>e- desenho. «França - 1983» e «Chi- rLembra ainda Alice- Je-.f984 J2

í: -!
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u «ouiiduna o úmero uois para
vioJino e p.jnoB Harry, violonista participou m ca
tegoria - violino e piano primeiro grau, ve en 
do com a composição «Fantasia Improviso». Os 
acadêmicos contaram com o apcio da Prõ-Reitoria de 
Extensão de quem receberem passagens para via-

yry

li ..Oi' , árfoi
to,
IO- 
:trs 
?■* 

■ ror

ri*
ras
do

Protessoras lera /.uc/a Berclaz, Rose Braunstein e Ma
na Lucia jacques.

Acompanhada das professoras Rose Braunstein 
e Maria Lucia Jacques, esteve visitando a direção de 
A Rjzão a professora Vera Lucia Bercláz, que re
centemente assumiu a Chefia do Departamento de 
Música, do Centro de Artes e Letras da Universi
dade Federal de Santa Maria.

Nesta visita, as professoras comunicaram que 
decidiram realizar um concerto do «Grupo de Percus, 
sáo da UFSM», dirigido pela profa Rose Brauns
tein, em homenagem ao Cinquentenário de A Razão, 
em data e loca! ainda indefinidos.

iar.

UM MILHÃO PARA O MELHOR
COMPANHEIROB. CILON

O governador jair Soa
res, atendefxio solicitação 
do prefeito de Santa Ma- outubro, o Clube Comer- 
ria, autorizou a concessão ciai sediará, a partir das 
de auxílio financeiro para 20h, a festa do «Melhor 
o Circulo de Pais e Mes- Companheiro» das quin- 
tres da Escola Estadual tas séries dos estabeleci- 
de 2o Grau Gfon Rosa, mentos de ensino da cida- 
atravês da secretaria de de. A coordenação da fes- 
Trabalho e Ação Social, ta, mais uma vez, está a 
Os recursos, no valor de cargo do Rotary Club de 
GH 1 milhão., serão apli- Santa -Maria, Distrito 466 
cados em programas de do Rotary International, 
assistência social,
USUÁRIOS DE ÔNIBUS to solicitam que as escolas
E TÁXIS: ATENÇÃO! devolvam as fichas dos
Desde ontem, está fun- «Melhores Companhei- 

donando uma Central de ros» na Livaria do Globo 
Fiscalização de ônibus e (com Waldemar Cavalhei- 
táxis, ao lado do Centro roou dona Hedi).
Cultural, criada pelo Ser
viço de Transportes Cole- nheiros seráo conferidos 
tivos. fA Central será um diplomas, dicionários e 
posto de recebimento de cadernetas de poupança, 
reclamações, sugestões 
s informações dos usuá- 
ios, com objetivo de me

da

No próximo dia 12 deí’8.
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l ITIl. IDADE PÚBLICA PARA O INTER-SM

Projeto de lei do vereador Mosar da Costa (PDSJ 
concede o titulo de Utilidade Pública Municipal ao 
Esporte Clube Internacional. O autor do projeto des
taca, na sua justificativa , que o Colorado local tem 
se afirmado como uma das principais equipes de 
nosso estado nos últimos anos, tendo passado por 
suas fileiras vários jogadores que se destacaram no 
cenário gaúcho e nacional.

«É também»,segundo Mosar da Costa, «um ver
dadeiro embaixador de nossa cidade jurito a outras 
regiões do país». Ressalta ainda o fato de o Espor 
te Clube Internacional já ter disputado o campeonato 
nacional do clube, «onde honrou as tradições de fu
tebol de Santa Maria».
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Os promotores do even-
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VENTO NORTE
Desde ontem pela ma- 

Jhorar o sistema de trans- nhá, as frentes de tra- 
porte na cidade, ierá um balho da Prefeitura estáo 
encarregado da Prefeitura instalando-se na zona les- 
que, ao receber a reclama- te da cidade. É a Opera
ção, distribuirá as tare- çào Vento Norte que se- 
fas aos fiscais espalhados gue para o Bairro Menino 
em diversos pontos da ci- Jesus, Vilas Mariante, 
dade, a fim de verificarem Fredolino, Schirmer, 
os problemas. Os fiscais Nova e Operaria. Hoje, às 
trabalharão em hora e Io- 20h30min, o prefeito José 
cal pré-estabelecidos, de Haidar Farret instala ofi- 
acordo com as neoesslda- 
des da população.
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ra f
cialmente o governo no 
Salào Paroquial da Igreja 
do Bairro Menino Jesus, 

O Centro de justiça na rua CerônimoComes, 
e Defesa dos Direitos Hu
manos de Santa -Maria 
realiza, nesta quarta-fei
ra,' às 2Gh30min, um de
bate sobre o problema rua Vale Machado, 
carcerário, incluindo as Bairro do Rosário. As fei- . 
condições em que se 
contram muitos presídios, das na rua Appel, entre 
a legislação penitenciária Niederauer e Olavo Bilac 
e o respeito aos direitos e na rua Mariano Beck, 
humanos . A discussão na Vila Leste. Também 
é aberta - assim como to- três niinj-feiras. em frente 
das as reuniões do aos blocos do BNH 
CJ DDH - às pessoas inte- antiga estrada para Camo- 
ressadas no assunto e bi; na rua Coronel Valen- 
preocupadas com os direi- ça, na Vila Oliveira e 
tos do homem. O local do na rua Conrado Hoífinann 
encontro é o Centro de esquina com Jorge Abe- 
Pastoral, na avenida Rio lin. Na Olavo Bilac es- 
Branco ao lado da Cate- quina Seratim Valandro

há Feira do Produtor.
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FEIRAS
Hoje, há feira livre na

no

ras menores seráo realiza-en-

$
Guilherme Paz, o artista que estará em Santa Maria no

dia de amanha.
I

Arte fotográfica
sua exposição no Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul em setembro, Guilher- 
me Paz vem a Santa Maria no dia de amanhà , para 
as 17 horas, inaugurar sua mostra de fotografias na 
Galeria Gaiger

O ajtista trará lotos das séries «França 1983» e 
«Chile 1984», que juntamente com uma videoprodu- 
çâo sobre seu trabalho devem constituir 
evento.

na Afx')s o sucesso de

a tônica dodral.
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