
 

 

ENTIDADE MAIS ANTIGA DO AMAZONAS 

COMPLETA HOJE 148 ANOS 

ACA celebra a data com entrega de comenda para cinco empresários do Estado 

Na noite desta terça-feira, 18, a Associação Comercial do Amazonas completa exatos 

148 anos de fundação. É a primeira Entidade do Estado e também a mais antiga em pleno 

funcionamento. A tradicional cerimônia que celebra a data ocorrerá a partir das 19h, no 

auditório da Federação das Indústrias - FIEAM, localizado na Av. Joaquim Nabuco, nº. 1919, 

Centro de Manaus. 

Durante a sessão comemorativa está programada a entrega da maior outorga concedida 

pela Associação Comercial do Amazonas. Entre diversos nomes, cinco empresários foram 

escolhidos por uma comissão e receberão a Medalha do Mérito Empresarial J. G. Araújo. De 

acordo com o Presidente da ACA, Ataliba David Antônio Filho, esses comerciantes foram 

selecionados pelos anos de dedicação à atividade comercial: “É uma forma de reconhecer e 

valorizar quem se dedica ao comércio, investindo e gerando aqui renda e emprego. São 

comerciantes que até hoje administram e acreditam no seu negócio, trabalhando com seriedade e 

valorizando principalmente o centro da capital. É muito gratificante poder prestar essa 

homenagem a esses grandes empresários”, disse. 

  Em 2019 os agraciados com a Medalha são: Allan Kardec Bandeira de Melo - Diretor 

Presidente do Grupo Tropical Multilojas, Mounir Farid Merhi - Presidente do Grupo Tropy, 

Nelson Azevedo dos Santos - Presidente da Poliamazon Metalúrgica da Amazônia Ltda. , Raul 

Carlos Araújo de Andrade - Presidente do Grupo Alemã, Urias Sérgio de Freitas - Diretor da 

USFreitas Consultoria Financeira e Representação Ltda. 

  Além desta homenagem aos empresários a solenidade de 148 anos marcará também a 

posse de 1/3 da Diretoria Plena da Entidade para o triênio 2019-2022. 

 Grandes nomes do empresariado local já estiveram à frente da ACA 

 A ACA é uma Entidade Centenária criada pelo comerciante José Coelho de Miranda Leão em 

18 de junho de 1871. A Associação Comercial do Amazonas teve como principal objetivo desde 

a sua fundação defender os interesses da classe comercial e mantém suas raízes firmes nesse 

propósito. Ela é reconhecida como um órgão de utilidade pública e consultivo pelos governos 

municipal, estadual e federal. A ACA reúne associados que são empresários preocupados com o 

desenvolvimento da classe e da expansão do comércio. Já passaram pela presidência da 

Entidade personalidades como Emílio Moreira, Miranda Leão e Guilherme Moreira que são 

reconhecidos na atualidade por darem nome a algumas das principais ruas do centro de Manaus. 

José Coelho de Miranda Leão, João José de Freitas Guimarães e Guilherme Moreira foram os 

presidentes de 1871 a 1880 iniciando a longa e fulgurante caminhada de sucesso e de 

realizações desta augusta Instituição. 

Meio: Associação Comercial do Amazonas (ACA) 
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