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Prof. Antônio Lopes de Sá
Prezados amigos e colegas,
Por ser uma glória que divido com todos de nossa ACIN, porque são vocês que junto a mim
absorvem, amam e difundem tão sadias doutrinas, junto nota do Conselho Federal de
Contabilidade sobre o Prêmio Internacional de Produção Científica que leva meu nome.

O ilustre membro de nossa ACIN mestre e escritor Prof. Joaquim Fernando C. Guimarães,
participou da comissão de organização do Congresso Nacional de Contabilidade de Portugal do
CTOC, motivo este de muito orgulho para a nossa valorosa corrente.

Sob orientação do ilustre professor Werno Herckert publicou-se o artigo O futuro da riqueza:
análise da tendência patrimonial de autoria de Rodrigo Antonio Chaves da Silva na Revista
Brasileira de Contabilidade, n. 161, set/out. 2006, p. 83-97 de orientação neopatrimonialista.
Muito temos que agradecer a grande contribuição que está a prestar o prof. Werno e ao Rodrigo
pela excelente produção.

Em julho deste ano na Espanha o Prof. Alexandre Bossi, um dos fundadores de nossa ACIN
proferiu conferência em aula na Universidad de Zaragoza. Está o mesmo trabalhando na edição
de um livro que deverá ser publicado pela AECA - Asociacion Española de Contabilidad y
Administracion, sobre matéria pouco divulgada, ou seja a da medição do Capital Intelectual no
Setor Público.

No sitio do ilustre colega Prof. Fortes (Portal da Classe Contábil) o membro da ACIN Júlio
Henrique Machado editou um artigo deveras valoroso sob o título Fraudes Contábeis sob a
visão Neopatrimonialista. Interessados podem dirigir-se ao autor em cursojhn@bol.com.br.
Muito devemos louvar trabalhos dessa natureza que não só difundem a doutrina como
evidenciam aspectos importantes da aplicação da mesma.

No dia 20 de outubro em solenidade que contou com a presença de ilustres autoridades, dentre
as quais a Presidência da Fundação Brasileira de Contabilidade, Conselho Federal de
Contabilidade, Academia Mineira de Ciências Contábeis, direção da Universidade Milton
Campos e ilustres conselheiros e Presidência do Conselho regional de Contabilidade de Minas
Gerais, com auditório repleto foi lançado o Prêmio Internacional de Contabilidade Cientifica
prof. Dr. Antônio Lopes de Sá. Na solenidade foi feita exposição competente de detalhes desse
galardão que é oferecido como oportunidade aos que desejarem contribuir para o progresso da
doutrina e tecnologia contábil pela ilustre professora Sandra, diretora de cultura do CRCMG.
Na ocasião foi feito um importante e valioso pronunciamento dos Presidentes das entidades
presentes.
O lançamento internacional ocorrerá em 4 de novembro em Lisboa, na presença de mais de
4.000 profissionais de paises de cinco continentes.

