Conquistas e Publicações
Já está no ar o novo site do Prof. Antônio Lopes de Sá –
www.lopesdesa.com.br, com atualizações diárias, notícias, novos
artigos, pesquisas e programação de eventos nacionais e
internacionais. O novo endereço eletrônico para contato e
solicitações é: antoniolopesdesa@gmail.com.

Última obra técnica do Prof. Antônio Lopes de Sá
“Análise Contábil Gerencial” – Como administrar uma empresa com o apoio
da análise de informações contábeis, editora Mastermaq.
Este livro pode ser adquirido através do site Ideas@Work, site:
http://www.bazardelivros.com.br
________________________________________________________
O neopatrimonialista, Werno Herckert publicou o seguinte artigo:
Patrimônio e a Lei da Oferta e da Procura
A ciência estuda as relações. Há relação entre o fenômeno contábil e o
econômico. A ocorrência de um fenômeno econômico pode tanger o
patrimônio da empresa e criar um fenômeno patrimonial. A oscilação do
dólar é um fenômeno econômico, mas quando tange o capital da célula social
cria movimento patrimonial. Entende-se em contabilidade movimento a
transformação do capital e na Física movimento é a deslocação de um objeto
em relação a um referencial.
A lei econômica da oferta e da procura pode influenciar o patrimônio da
organização. Quando há maior oferta a tendência é diminuir o preço do meio
patrimonial quando há procura a tendência é aumentar o preço do meio
patrimonial. Isto é o que se observa no mercado. São vários os fatores
agentes que causam o fenômeno econômico e do capital. Uma boa safra de
maçã pode aumentar a oferta e, assim, diminuir o preço no comércio. Uma
má safra diminui a oferta e com isto pode aumentar o preço no mercado.

Um fenômeno da natureza é um fator agente que pode dinamizar ou não o
patrimônio da célula social. Ele pode criar movimento do capital. Há neste
período aumento de procura de meio patrimonial e, assim há aumento de
fenômeno contábil.
Esses fenômenos econômicos e contábeis sempre existiram, mas o
neopatrimonialismo contábil é que deu atenção a esta matéria e começou a
pensar o que faz acontecer qual o fator agente do fenômeno patrimonial na
empresa.
Sempre que se aproxima o Natal há maior procura de mercadoria na
empresa e com isso gera inúmeros fenômenos contábeis. O Natal, entre
outros, é um fator agente de dinamização do patrimônio da célula social. Há
inúmeros fatores agentes que movimentam o capital. Em meu livro
Patrimônio e as influências ambientais, Reas, Três de Maio, 2003 tratei
sobre a força externa que causa o fenômeno contábil.
O Neopatrimonialismo Contábil fundado pelo nosso saudoso e emérito Prof.
Antônio Lopes de Sá está contribuindo para o avanço da ciência contábil e
consolidação da contabilidade tradicional.
Werno Herckert: Contador. Membro da Academia Brasileira de Ciências Contábeis.
Membro da Associação Científica Internacional do Neopatrimonialismo. Membro da
Corrente Científica Brasileira do Neopatrimonialismo.

________________________________________________________
O neopatrimonialista, Prof. MSc. Wilson Alberto Zappa Hoog publicou dois
artigos:
“Impairment” trata dos testes de recuperabilidade de ativos, Lei 6.404/76,
art. 183, § 3º. Acesse-o abaixo:
http://www.zappahoog.com.br/artigos/8A%20testes%20de%20%20recuperabilidade%20Impairment.doc

“Fundo de Comércio em Franchise, e seus efeitos frente à Lei 8.955/94”.
Acesse-o abaixo:
http://www.zappahoog.com.br/artigos/09%20%20O%20fundo%20de%20comércio%20em%20franchise.doc
________________________________________________________
O neopatrimonialista, Prof. Alexandre Alcântara, criou no “Blogs de
Contabilidade”, nova seção exclusiva para o SPED.
_______________________________________________________________

Publicada semestralmente, em Madrid/Espanha, a Revista Gestión Jovén Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de
Empresas, traz diversos artigos e matérias para pesquisas:
http://www.elcriterio.com/revista/revista_ajoica_inicio_num_1.htm
_______________________________________________________________

Estão disponíveis no site abaixo, matérias e artigos para pesquisa em
Contabilidade:
http://www.anpcont.com.br/site/materia.php?id=40
________________________________________________________

Eventos e Prêmios Nacionais

26 a 29 de agosto de 2012
Belém do Pará

Vídeo de lançamento: http://www.cfc.org.br/livre/video19cbc.rar
Inscrições, Regulamento e Programa:
http://www.cfc.org.br/conteudo.aspx?codMenu=282&codConteudo=5868
______________________________________________________
FEIRA DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES
Paralelamente ao 19º CBC, no HANGAR - Centro de Convenções e Férias da
Amazônia, ocorrerá a Feira de Negócios e Oportunidade. O objetivo desta
feira é dar oportunidade às empresas interessadas em expor seus produtos
e negócios aos profissionais, empresários e estudantes de Contabilidade.
Serão montados, aproximadamente, 60 estandes das mais variadas
configurações, de 8 a 64m2 oferecendo uma enorme gama de opções para os
expositores.

Contato:
Rogério Marotta
Diretor Executivo do CRCMG
(31) 3269-8400
diretoria@crcmg.org.br
Fonte : Conselho Federal de Contabilidade
______________________________________________________________________

Nos dias 19 e 20 de junho de 2012, em São Paulo, o IBRACON - Instituto
dos Auditores Independentes do Brasil realizará 2ª Conferência
Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente.
O evento é voltado a profissionais contabilistas e auditores, além de
pessoas que atuam em outras áreas e interessados pelo tema.
Informações e Programação: http://www.ibracon.com.br/conferencia/
________________________________________________________
XIX Congresso Brasileiro de Custos
“A Internacionalização das Empresas como Fator Estratégico para o
Crescimento”
12 a 14 de novembro de 2012 - Bento Gonçalves – RS
Os trabalhos deverão submetidos de 01 a 19/08/2012 –
http://cbc2012.edugraf.ufsc.br/?page_id=60
Informações e Programa: http://cbc2012.edugraf.ufsc.br/
____________________________________________________________________

Foi realizado de 04 a 06 de junho de 2012, em Florianópolis/SC, o “VI
Congresso ANPCONT – Associação Nacional dos Programas de PósGraduação

em

Ciências

Contábeis”.

selecionados e apresentados:

Acesse

abaixo

os

trabalhos

http://www.furb.br/especiais/interna.php?secao=3088
_____________________________________________________________________

Eventos e Prêmios Internacionais

IV Congresso dos TOC
(Técnicos Oficiais de Contas)
“Uma Nova Atitude”

14 e 15 de setembro de 2012 – Pavilhão Atlântico, Lisboa – Portugal
Os trabalhos poderão ser enviados até 30 de junho

Informações e Programa: http://congresso.otoc.pt/pt/
________________________________________________________

O “67ème Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables” será em Paris nos
dias 3, 4 e 5 de outubro de 2012
Maiores Informações: http://67.expertscomptables.com/site/FR/Authentification_GTI/Accueil_Inscription_PPE,C21238,I22569.
htm?FromBO=Y&KM_Session=1af24b55aab8d1ed3630260532896e0f

________________________________________________________
XVIII Prêmio AECA de Artigos sobre Contabilidade e
Administração de Empresas

Maiores Informações clique abaixo:

http://www.aeca.es/premioarticulos/premio2012/bases2012.pdf
_______________________________________________________
THE THIRD ACCOUTING HISTORY INTERNATIONAL EMERGING
SCHOLAR´S COLLOQUIUM
Paris - France
08 a 10 July 2012
Maiores Informações: http://www.skemaresearch.com/index.php?option=com_content&view=article&id=256%3Athe-thirdaccounting-history-international-emerging-scholars-colloquium&catid=22%3Anews-andevents-ecccs&Itemid=68&lang=en

Contatos: leona.campitelli@rmit.edu.au - raluca.sandu@skema.edu –
www.skema.edu
________________________________________________________
13º CONGRESSO MUNDIAL DE HISTORIADORES DE
CONTABILIDADE A REALIZAR NO REINO UNIDO EM JULHO DE
2012
NA NEWCASTLE UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL
17 a 19 de julho de 2012.
Maiores Informações:
http://www.ncl.ac.uk/nubs/about/events/worldcongress
________________________________________________________
ACCOUNTING HISTORY
THE SEVENTH ACOUNTING HISTORY INTERNATIONAL CONFERENCE
"INNOVATION IN ACCOUNTING THOUGHT AND PRACTICE:
LESSONS FROM THE PAST"
25 a 27 de Setembro de 2013 em Sevilha
Maiores Informações: http://www.7ahic-seville2013.com/
________________________________________________________
4th International Conference on Accounting and Finance

Corfu Island, Greece, August 29 - 31, 2012
Maiores Informações: http://www.eaaonline.org/userfiles/file/FIRST%20CALL%20FOR%20PAPERS%20ICAF%2
02012.pdf
________________________________________________________
2012 American Accounting Association (AAA) Annual Meeting

Washington, D.C., August 4 - 8, 2012
Maiores Informações: http://aaahq.org/AM2012/call2012.cfm
________________________________________________________
Cumbre de Las Americas
20, 21, 22 e 23 de setembro de 2012
Punta Cana – República Dominicana
Clique abaixo para informações e programa:
http://www.cumbredelasamericasrd2012.com/ver2/
______________________________________________________________
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESARIAL Y CONTABILIDAD
e
VI CONGRESO IBEROAMERICANO DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN
DE 12 A 14 DE JULHO 2012, Lima – Peru
Inscrições no link abaixo:
http://eros.pucp.edu.pe/pucp/procpers/ppwcongres/ppwcongres?accion=CrearInscripcionCongreso&codigo=&tipoproceso=037&identificaproceso=351&ingles

________________________________________________________
IX Workshop on Empirical Research in Financial Accounting
V Research Forum of the Spanish Journal of Finance and Accounting.
Gran Canaria (Spain), 3-5 October 2012

A data de envio dos trabalhos encerrou-se em 01 de junho de 2012
Maiores Informações: http://ixworkshopaccounting.ulpgc.es/

________________________________________________________________________

Belo Horizonte, 13 de junho de 2012.
Equipe organizadora: Édila Lopes de Sá, Rodrigo Antônio Chaves da Silva e
Claudia Baeta.

