
Hipólitoé umbom exemplo do que normalmente
sediz sobreosmineiros: é discreto, não gosta de falar
sobre si mesmo e não expõe gratuitamente suas
opiniões.Éclaroque isso não significa que ele não as
tenha - e bem formadas - sobre assuntos tão polêmi-
cos quanto o plebiscito, realizado em 21 de abril. Ele
defende aMonarquia como a forma de governomais
adequadaà situaçãoatual doBrasil, porqueconsidera
fundamental a estabilidade proporcionada para eli-
minar os problemas de descontinuidade de planos e
obras e a ilusão - criada pelas outras formas - de um
candidato "messiânico e salvador".

"A infra-estrutura da
Escola do Legislativo
já está encaminhada e
os prunerros cursos
começam a ser pro-
gramados, devendo

ser agendados a partir
de maio"

IEnfrentando novos desafios
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tem tempo para se dedicar às suas idéias de novos
:.: tando, juntamente com o gru- projetosliterários. E, apesar deanimadocomaEscola
:,1 podecoordenadores,odesafio do Legislativo, lamenta um pouco não ter podido
::~de implantar a Escola do Le- terminar o processo de modernização iniciado no
=;: gislativo. Admitido como re- Departamento de Taquigrafia, mas, dedicado como
,:, dator na GerênciadePlenário, está à implantação da Escola do Legislativo, quer
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22° andar do Edificio Tiradentes. As três linhas de

que só abandonou agora, para trabalho são: o núcleo comum, para reciclagem de
:~:assumir a direção da Escola. todosos funcionários da Casa de forma a tomar mais
1:: Hipólito participou, desde o claro o papel da Instituição e de cada um dentro dela;
inicio, do grupo que idealizou a identificação de lacunas ou necessidades de espe-
o projeto e conta, a seu favor, cialização dos funcionários e a realização pe painéis,

:~:com a experiência adquirida seminários e cursos sobre temas da atualidade.
i:: em 30 anos dedicados ao magistério.
:" Nascido em Dores do Indaiá, Hipólito estudou
•.==.: Filosofia no Seminário de Manhumirim, de 1959 a

1961.Abandonando a idéia de seguir avida religiosa,
~::mudou-separa Juiz deFora onde, enquanto lecionava
::~Filosofia, formou-se também no curso de Letras. Já

.
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Odilon Berens, ocupando cargos de direção ou como

i:: professor. Ainda em Juiz de Fora, forçado a "descan-
sar" durante ummêspor probletnasdesaúde,Hipólito
escreveu a primeira versão do seu romance, "Ciúme
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