
Marco Polo Moreira Leite toma posse 

na Academia Nacional de Economia 

               

O presidente em exercício da Associação Comercial do Rio O presidente em exercício da Associação Comercial do Rio O presidente em exercício da Associação Comercial do Rio O presidente em exercício da Associação Comercial do Rio 

de Janeiro (ACRJ), Marco Polo Moreira Leite,de Janeiro (ACRJ), Marco Polo Moreira Leite,de Janeiro (ACRJ), Marco Polo Moreira Leite,de Janeiro (ACRJ), Marco Polo Moreira Leite, por indicação  por indicação  por indicação  por indicação 

do Acadêmico Licio Araudo Acadêmico Licio Araudo Acadêmico Licio Araudo Acadêmico Licio Araujo, tomou posse na tarde desta jo, tomou posse na tarde desta jo, tomou posse na tarde desta jo, tomou posse na tarde desta 

quintaquintaquintaquinta----feira, dia 7 de maio, na Academia Naciofeira, dia 7 de maio, na Academia Naciofeira, dia 7 de maio, na Academia Naciofeira, dia 7 de maio, na Academia Nacional de nal de nal de nal de 

Economia (ANE). A solenidade ocorreu no Palácio do Economia (ANE). A solenidade ocorreu no Palácio do Economia (ANE). A solenidade ocorreu no Palácio do Economia (ANE). A solenidade ocorreu no Palácio do 

Comércio, sede da Casa de Mauá.Comércio, sede da Casa de Mauá.Comércio, sede da Casa de Mauá.Comércio, sede da Casa de Mauá.    

A partir de agora, Marco Polo passa a ocupar a cadeira 181 A partir de agora, Marco Polo passa a ocupar a cadeira 181 A partir de agora, Marco Polo passa a ocupar a cadeira 181 A partir de agora, Marco Polo passa a ocupar a cadeira 181 

da instituição. O novo imortal é visto na foto ladeado pelo da instituição. O novo imortal é visto na foto ladeado pelo da instituição. O novo imortal é visto na foto ladeado pelo da instituição. O novo imortal é visto na foto ladeado pelo 

benemérito Haroldo Bezerra da Cunha, Dr.benemérito Haroldo Bezerra da Cunha, Dr.benemérito Haroldo Bezerra da Cunha, Dr.benemérito Haroldo Bezerra da Cunha, Dr. Licio  Licio  Licio  Licio ArauArauArauAraujo, jo, jo, jo, 

paraninfo do Presidentparaninfo do Presidentparaninfo do Presidentparaninfo do Presidente em Exercício, General Moe em Exercício, General Moe em Exercício, General Moe em Exercício, General Moniz doniz doniz doniz do    

AragAragAragAragão, e o presidente da ANE, Acadêmico Oswaldo Alves de ão, e o presidente da ANE, Acadêmico Oswaldo Alves de ão, e o presidente da ANE, Acadêmico Oswaldo Alves de ão, e o presidente da ANE, Acadêmico Oswaldo Alves de 

Mattos, nos instantes que antecederam a bela cerimônia.Mattos, nos instantes que antecederam a bela cerimônia.Mattos, nos instantes que antecederam a bela cerimônia.Mattos, nos instantes que antecederam a bela cerimônia.    


