
UM PLANO DE SAÚDE COM 

QUE SE PODE SENTIR BEM*
*agora disponível na região do South Coast.

Para todas as suas opções em planos de saúde, telefone para Commonwealth Care, através do número 877-623-6765 (TTY: 877-623-7773), ou visite www.mahealthconnector.org, ou telefone para MassHealth através do número 800-841-2900 (TTY: 800-497-4648), Segunda a Sexta, das 8 a.m. às 5 p.m.

Somos um plano de saúde oferecido sob os programas estatais MassHealth e Commonwealth Care. E estamos aqui para ajudá-lo a receber todos os
serviços de saúde que necessita, escolhidos por si, entre 20.000 médicos e instalações ultra-modernas. Para se informar sobre como se inscrever
telefone para 888-257-1985.
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Important issues, such as
citizenship for new Ameri-
cans and civic participation,
access to healthcare and
education equality will be

voiced.
The Masters of Cere-

monies for the event will be
Sherry Dong, Director of
Community Health, at Tufts
Medical Center and John
Wilshire-Carrera, Board
President, of MIRA.  Also

attending will be State Sen-
ator Sonia Chang-Diaz (D-
Boston), State Representa-
tive Jim O’Day (D-Worces-
ter) and Paulo Pinto, Execu-
tive Director of the Massa-
chusetts Alliance of Por-
tuguese Speakers (MAPS).

A keynote will be delivered
by Rev. Hurmon Hamilton,
President of the Greater
Boston Interfaith Organiza-
tion and a Multicultural
Presentation will be deliv-
ered by Angkor Dance
Troupe, of Lowell.

Immigrant stories will
be told by the Haitian Mul-
tiservice Center and
REACH Beyond Domestic
Violence.

Some locations like
Worcester and several
groups are providing trans-

portation, for those interest-
ed in attending and “build-
ing power together!”

For more information,
please visit MIRA’s web-
page at www.miracoali-
tion.org.
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Por LURDES C. DA SILVA
Redacção de O Jornal

WASHINGTON — Fer-
nando Rosa foi recente-
mente reeleito presidente
do Portuguese American
Leadership Council of the
United States (PALCUS).

Rosa, que possui uma
Licenciatura em Contabili-
dade, é director-adjunto da
HEDco. em Hartford, Con-
necticut.

Foram também eleitos
para a Comissão Executiva
os seguintes membros:
Marie R. Fraley, vice-pre-
sidente, Angela Costa
Simões, secretária, Manuel

Geraldo, tesoureiro, e Alda
Petitti, tesoureira adjunta.

Foram eleitos directo-
res: Onésimo Almeida,
Odete Amarelo, António
Gato, José Carlos Sousa,
John Bento, Cynthia Mar-
ques e Pilar Coelho

Rosa visitou recente-
mente Washington D.C.
para se encontrar com os
Congressistas Dennis Car-
doza, Jim Costa e Devin
Nunes, entre outras indivi-
dualidades.

“Foi uma viagem de
bastante sucesso,” adian-
tou Rosa a O Jornal.
“Depois das eleições é
tempo de reiniciar o diálo-

go. É importante, depois
do pó estar assente, sentar-
mo-nos e falar de assuntos
pertinentes para a comuni-
dade.”

Um desses assuntos foi
a renovação da isenção de
vistos para cidadãos portu-
gueses, prevista para ser
votada durante esta sessão
congressional.

“Queremos ter a certeza
que não vai haver soluços
que criem situações difí-
ceis,” adiantou Rosa.
“Pedimo-lhes que analisas-
sem tudo e nos mantives-
sem a par.”

Rosa abordou ainda a
possibilidade dos congres-

sistas trabalharem com a
PALCUS para acolherem
estagiários nos seus escritó-
rios e convidou-os a partici-
par na gala do 20º aniversá-
rio da organização, a ter
lugar dia 12 de Novembro,
na àrea de Washington.

Rosa visitou ainda a
Embaixada de Portugal em
Washington, onde se
encontrou com o novo
Embaixador Nuno de
Brito.

“Prometeu manter o
diálogo aberto e de apoio e
trabalhar em vários projec-
tos,” informou Rosa.
“Disse que pretende ter o
máximo contacto com as

comunidades.”
Rosa salientou que ten-

ciona regressar à capital
dentro de dois ou três

meses para “voltar a discu-
tir assuntos de interesse
para a PALCUS e para a
comunidade.”

Rosa reeleito presidente da PALCUS

Fernando Rosa




