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Prof. Antônio Lopes de Sá
Prezados amigos e colegas,
Adesões espontâneas à nossa corrente de estudos, assim como indicações constantes, vem
fazendo crescer cada vez mais o número de participantes de nossa ACIN, valorizando
extraordinariamente as difusões de doutrinas qualificadas.
Vem aumentando, também, o interesse dos universitários o que está levando a produção de
Trabalhos de Conclusão de Curso baseados na doutrina Neopatrimonialista.
Como anexos envio-lhes matéria sobre o Premio Internacional e os artigos: Ainda sobre o Lucro
Inflacionário, Burocracia, Lucros Cessantes e Análise e Lógica Contabilistica.
Cordialmente, prof. Antônio Lopes de Sá.

O ilustre colega prof. Werno Heckert prossegue em sua intensa difusão sobre o
Neopatrimonialismo, sobre o qual já tem dezenas de edições.
As mais recente se acham em:
Http://www.abdir.com.br/doutrina/ver.asp?art_id=613&categoria=Ambiental;
http://www.abdir.com.br/doutrina/ver.asp?art_id=628&categoria=Contabilidade;
http://www.abdir.com.br/doutrina/ver.asp?art_id=627&categoria=Contabilidade;
http://www.abdir.com.br/doutrina/ver.asp?art_id=624&categoria=Contabilidade;
Http://alfinal.com/brasil/ambientalnatural.shtml.
Louvamos o grande trabalho executado por esse ilustre professor e aplaudimos o grande
interesse que demonstra pela nossa doutrina.

No dia 22 de setembro, no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais o professor e
mestre em Contabilidade Marco Antônio Amaral Pires fez o lançamento do seu livro sobre
Pericia Contabil, edição JURUÁ.

A Resolução do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais de número 288/06 dispõe
sobre a criação do Prêmio Internacional de Produção Científica Contábil Prof. Dr. Antônio
Lopes de Sá, estando a matéria já aprovada pelo plenário devidamente homologada pelo
Conselho Federal de Contabilidade, por meio da Deliberação CFC nº 045/06.
Tal Prêmio tem a promoção conjunta, também, da Câmara de Técnicos Oficiais de Contas de
Portugal, segundo informação oficial do ilustre presidente da mesma prof. António Domingues
Azevedo.
O inteiro teor da Resolução vai como anexo deste Informativo.

O professor Jassuipe Morais acaba de lançar o livro se sua autoria REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS: Imagens, Idéias e Expectativas sobre o Contador e a Contabilidade. Apresenta
pesquisas que foram realizadas com seus alunos sobre a imagem que a sociedade tem do
Contabilidade, como ciência e profissão. Tem o referido mestre, também, um portal com seus
trabalhos segundo nos comunica www.jassuipe.com.br.

