
r Senador elogia a 
escolha de Beltrão 

como Homem do Ano 
— Ao destacar que o fato enche de or

gulhe o País e, em particular, a classe em
presarial brasileira, que tem em Hélio Bel
trão o seu expoente máximo, o senador José 
^a£nfí^(Arena-AM> registrou â^scominfa-
quele brasileiro, pela Câmara de Comércio ; 
Brasil—Estados Unidos, como "Homem do < 
ano", ao lado de David Rockfeller, repre- j 
sentante do empresaríado americano. 1 

Ao ressaltar que esta é uma das maiores i 
> honrarias concedidas no Exterior a brasiei-
[ ros ilustres, o parlamentar disse ser o ho-
í menagead© uni homem cuja vida tem sido ' 
; toda dedicada m serviço do Brasil, ocupan-
[ d© as posições mais elevadas no setor de 
) Administração Pública. Lembrou ainda que 
í foi ele © responsável por inúmeras medl-
j das administrativas © económicas, e que re-
| presentam grande parte do chamado mi-
/ lagre brasileiro. 
I De Hélio Beltrão, eontinuoia © represen-
í tánte fluminense, disse o vice-presidente da » 
f Eepúbltea, Adalberto Pereira dos Santos, s*r 
i aíuma personalidade de homem digno, ho-
I mem de bem # grande-patriota". Não me-
i hor — acentuou — foi o elogio do futuro 
i vice-presidente, governador Aureíiano Cha-
í ves, que viu no Ilustre brasileiro "seu civis-
/ mo e dedicação à causa pública, credor das 
{ homenagens do País pelo seu serviço ao m*i-
\ meiro Governo Revolucionário, quando a Na

ção foi envolvida por uma das maiores cri-
/ ses de sua História". 
i — A grande figura humana de Hélio 

Beltrão fez eom que sempre fosse idolatra
do por amigos, venerado pelos aue com ele 

j. trabalham, graças â sua capacidade de li
derança, sua bondade, sua inteligência e 

„'. por sua grande cultura, posta sempre a ser-
i viço das melhores causas do Pais — con-


