
Prezados amigos e colegas,

A defesa do valor doutrinário da Contabilidade depende de uma atuação nossa vigilante.

Para que nossa comunidade não venha a repetir os grandes erros cometidos no exterior é 
preciso que se avigore a parte científica em uma fase de pressão para adoção de informações 
ao sabor normativo e que têm ferido o arcabouço teórico.

Pedimos a atenção de todos para os artigos editados em minha página 
sobre o tema e a cooperação para que possamos defender e 

contribuir para o constante engrandecimento de nossa prática profissional.

Destaco o artigo NORMAS INTERNACIONAIS E INCERTEZAS DERIVADAS DAS 
AVALIAÇÕES para o qual peço a atenção dos prezados colegas (encontra-se em ARTIGOS, 
janela Normas). 

Também apelo para que os membros de nossa ACIN cooperem com o novo BLOG sobre o qual 
nos referimos neste Informativo acessando a http://neopatrimonialismo.blogspot.com/.

O IX Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino - PROLATINO ocorrerá 
em Lisboa dos dias 8 a 10 de Maio próximo e ao mesmo devem estar presentes grandes 
autoridades de nossa classe no Brasil, Espanha, França e Itália. Informação pode ser obtida 
com o CTOC, entidade que congrega a classe em Portugal. Conexões podem ser feita através 
de direccao@ctoc.pt; endereço do CTOC é Rua Barbosa do Bocage, 45 1049-013 LISBOA.

 Cordialmente, 

Prof. Antônio Lopes de Sá

www.lopesdesa.co .br m
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Obra de raro valor, verdadeiro Tratado sobre as Sociedades Anônimas, atualizado com a nova 
Lei 11.638/07 acaba de ser editada pela JURUÁ, de autoria de nosso valoroso membro da ACIN 
– Prof. Msc. Wilson Alberto Zappa Hoog.  O livro possui comentários preciosos sobre o texto 
legal, podendo ser considerado como um guia profissional de grande valor. Também do mesmo 
ilustre autor foi lançada a segunda edição de “Tricotomia Contábil” pela Editora JURUÁ.



Foi criado pelo ilustre Professor Alexandre Alcântara o BLOG do Neopatrimonialismo 
http://neopatrimonialismo.blogspot.com.

Sugere o ilustre mestre que Dentro do BLOG seja feita a escolha de “palavras-chaves” de forma 
a indexar os textos postados. Sendo assim, recomenda que quando forem feitas as indicações 
de textos sejam sugeridas as respectivas palavras ou expressões, de forma a facilitar a busca 
pelos visitantes.

Para cooperar e coordenar, assim como para contribuir com o BLOG aceitou a incumbência o 
pesquisador e difusor do Neopatrimonialismo Rodrigo Antônio Chaves da Silva (ganhador do 
Prêmio Internacional de História da Contabilidade Martim Noel Monteiro).

Nosso eminente colega Prof. Aderbal Mülller acaba de lançar pela Editora Atlas o livro Análise 
Financeira. Esse jovem valor, membro de nossa ACIN vem-se destacando por trabalhos 
modernos e de alta qualidade, honrando nossa corrente de estudos.

Nosso colega o Dr. Miguel Abrahão Nader produziu um trabalho importante sobre “avaliação 
patrimonial” consoante com as idéias que adotamos em nossas doutrinas; a tese do Dr. Miguel 
Abrahão se opõe as Normas Brasileiras sobre imobilizados, estas que se aplicam ao campo 
pericial.

O ilustre membro da ACIN, grande difusor do Neopatrimonialismo, Prof. Joaquim Fernando da 
Cunha Guimarães recebeu em fevereiro passado uma distinção de homenagem da Associação 
Portuguesa das Empresas de Contabilidade e Administração pela contribuição do mesmo à 
literatura da História da Contabilidade de Portugal.

O ilustre membro da ACIN Prof. Clayton Dias Pereira recebeu aprovação do Conselho Cientifico 
da Universidade do Algarve para a realização de doutorado.

O insigne  Werno Herckert continua fazendo uma intensa difusão do Neopatrimonialismo 
em diversas páginas de prestigio na Internet. Exemplos são os editados em Escola Brasil: 
http://www.brasilescola.com/economia/ativo-passivo-ambiental.htm
http://www.brasilescola.com/economia/o-conhecimento-uma-forca-intelectual.htm

Prof.


