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Observações : Integra as comemoraçoes do Sesquieentenario da

Revolução Farroupilha

- Iralizado por Produções Cinematográficas ABA Ltda. 

e Umuarama Publicidade Ltda.

- 22 min

- com depoimentos de : Luiz Fernando Veríssimo

Josué Guimarães 

Jayme Caetano Braun
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SINDICATOS VAO FISCALIZAR QUEM COBRA 
TAXA EXTRA — — 0 não pagamento dos valores co
brados indevidamente por hospitais e médicos, acom
panhamento por parte dos sindicatos nas situações 
críticas e comunicação à autoridade policial dos casos 
de recusa de atendimento e de internações. Essas foram 
as decisões adotadas pelo INAMPS e lideranças sindicais 
do Estado para proteger os segurados da cobrança de 
taxas extras por parte de hospitais e médicos, garantindo 
a assistência previdenciária prevista em Lei.

Onze sindicatos e federações de trabalhadores com- 
prometeram-se a adotar providências em suas respectivas 
áreas de atuação, identificando os profissionais e hospitais 
que exigem pagamentos extraordinários pelos serviços 

que são obrigados a prestar, por força de convênios em 
vigor.

Os dirigentes sindicais do Estado, segundo informou 
o presidente da Federação do Vestuário, Edir Inácio da 
Silva, não chegarão a criar uma polícia previdenciária 
para acompanhar os casos mais críticos, quando houver 
recusa de atendimento, mas usarão de “todos os meios 
previstos em Lei para evitar que o trabalhador pague por 
algo que já está previsto em Lei”.

A Previdência , segundo o superintendente regional do 
INAMPS. Baldur Schubert, afirma que serão estudadas 
fórmulas para ressarcir os segurados dos valores iden- 
vidamente cobrados pelos hospitais, laboratórios e 
profissionais, desde que seja apresentado um recido 
comprovando o pagamento ilegal.

•GAÚCHO, BRASILEIRO POR OPÇÃO - Inte
grado ks comemorações Farroupilha, o Banco Ba- 
merindus do Brasil apresenta, dia 18 próximos às 
19h30min, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
para autoridades, impresa e convidados especiais, o 
filme “Gaúcho, brasileiro por opção”. Realizado por 
produções cinematográficas ABA Ltda. e Umuarama 
Publicidade Ltda., o filme, após um ano de pesquisa e 
produção mostra, em vinte e dois minutos, os diver
sos aspectos da vida gaúcha. Cenas de campo — 
trato do cavalo e do gado, rodeios, concursos de 
rédea, carreiras, leilões,, missão crioula — mesclam- 
se com aspectos da região das Missões e das zonas de 
colonização alemã e italiana. Produzido para cinema. 
“Gaúcho, brasileiro por opção”, com direção de An- 
dres Bukowinski refere também a força industrial e 
comercial
tradicional Rua da Praia, mostrando a graça da 
mulher porto-alegrense. Além das belas paisagens, o 
documentário apresenta depoimentos de Luiz Fernan
do Veríssimo, Josué Guimarães e Jayme Caetano 
Braun, tendo como fundo conhecidas músicas tran- 
dicionalistas. “Gaúcho, brasileiro por opção”, na opor
tunidade será entregue ao Governo do Estado para 
servir na divulgação da cultura gaúcha. Sua exibição 
deixa evidente a interação do Bamerindus que cresceu 
junto com o Rio Grande do Sul nos vinte e cinco anos 
em que aqui atua, tornando-se sua parte integrante, 
como vem acontecendo em todos Estados brasileiros.

do Estado, não faltando tomadas da
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Gaúcho, 
Brasileiro 

por Opção
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O Bamerindus promove
rá hoje. às I8h30min. no 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça da 
Alfândega. s/n°) a projeção 
do filme Gaúcho. Brasilei
ro por Opçào. Realizado 
por Produções Cinemato
gráficas Aba e Umuarama 
Publicidade, após um ano 
de pesquisa e produção, o 
filme mostra, em 22 minu
tos. cenas de campo, ro
deios. concursos de rédea, 
carreiras, leilões, missa 
crioula, ao lado de aspectos 
da região das Missões e das 
zonas de colonização alemã 
e italiana.

Com depoimentos de 
Luiz Fernando Veríssimo. 
Josué Guimarães e Jayme 
Caetano Braun, o docu
mentário será entregue ao 
Governo do Estado como 
contribuição à cultura gaú
cha. A projeção será feita 
para autoridades, impren
sa e convidados.

*
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★ O filme “Gaúcho, 
Brasileiro por Opção”, 
dirigido por Ándres Bu- 
kowinski, integra as co
memorações alusivas 
ao Sesquicentenário da 
Revolução Farroupilha. 
A filmagem teve am- 
bientaçáo na região 
missioneira e nas zonas 
de colonização alemã e 
italiana. A apresenta
ção do filme, que tem o 
patrocínio do Bamerin- 
dus, foi no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul 
na noite de terça quando 
Evelyn Ioschpe recebeu 
juntamente com Marco 
Aurélio Silveira, Silas 
Fabricio de Mello, da di
reção do Bamerindus, 
para a apresentação e 
coquetel que completou 
a noite. Entre muitas 
presenças no aconteci
mento, Paulo Amorim, 
Adilson Motta, Jarbas 
Lima, Lolita e Joaquim 
Macedo, Fernando 
Kroeff. Os ririnniiM fn.
ram organizados por 
Martha Fortuna e Chris- 
tina Domelles, respon
sáveis pelo decór da noi
te, quando a evidência 
foi para as tradicionais 
cores gaúchas.

____________________
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Gaúcho, 
brasileiro 

por opção
O Museu de Arte foi o local escolhido 
pelo Banco Bamerindus para apresentar 
às autoridades e convidados, o filme 
“Gaúcho, Brasileiro por Opção”. Marco 
Aurélio Silveira e Silas Fabrício de Melo 
recebiam pela direção do Banco, auxilia
dos por Evelyn Berg Ioschpe, diretora da 
Casa. Entre os presentes, o subsecretário 
de Cultura, Joaquim Paulo Amorim, re
presentando o governador do Estado, o 
secretário Adyison Motta, Lúcia e Luiz 
Fernando Veríssimo, que prestou depoi
mento no filme, Isolda Paes, falando 
com entusiasmo na Fundação Amigos 
do MARGS, Fernando Kroeff e Getúlio 
Albrecht, comentando o sucesso do lan
çamento da griffe OSPA. Susana e Mário 
Fernando Espíndola e Balala Campos, 
entre outros, elogiavam o coquetel e a 
decoração nas cores do Estado, a cargo 
de Marta Fortuna e Cristina Dornelles.
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Documentário homenageia 

Revolução Farroupilha
imigração italiana no Rio; 
Grande do Sul”, promovida, 
pelo Departamento de Ex
pressão Gráfica e da Área de 
Pesquisa e Extensão da Fa
culdade de Arquitetura da 
UFRGS.

triais do estado. Mas tam
bém as zonas de colonização 
alemã e italiana do Rio 
Grande do Sul.

Com músicas tradiciona
listas e paisagens, o docu
mentário traz depoimentos 
de Luís Fernando Veríssimo, 
Josué Guimarães e Jayme 
Caetano Braun, Depois da 
projeção do Margs, a fita 
será entregue ao governa
dor do estado, Jair Soares, 
para servir na divulgação da 
cultura gaúcha.

“Gaúcho, brasileiro por 
opção’ ’, filme realizado pela 
Produções Cinematográfi
cas Aba e Umuarama Publi
cidade Ltda, numa iniciati
va do Banco Bamerindus do 
Brasil, será apresentado 
hoje,dia 18, às 19:30 horas, no 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul. O documentário 
integra as comemorações 
da Revolução Farroupilha e 
em 22 minutos aborda os vá
rios aspectos da vida gaú
cha.

A mostra está em exposi
ção na Sala da Faculdade de‘ 
Arquitetura e é fruto de tra-, 
balho de pesquisadores da 
Universidade de Caxias do. 
Sul, com apoio do MEC e da • 
Embaixada da Itália no Bra- 
sil. Ela projeta a arquitetura. 
da Região Colonial Italiana. 
no Rio Grande do Sul. com 
suas edificações ajustadas 

estilo de vida dos imi-. 
grantes e harmonizadas à 
paisagem.

As pesquisas para a reali
zação filme, dirigido por An- 
dres Bukowinski. duraram 
um ano e mostram, além de 
cenas do campo (rodeios 
carreiras, missa crioula), 
aspectos comerciais e indus-

1MIGRAÇÃO ITALIANA

Até 21 de setembro, está 
aberta ao público a mostra 
fotográfica sobre “Retratos 
de uma cultura, presença da

ao


