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Prof. Antônio Lopes de Sá
Prezados amigos e colegas,
Comunico-lhe que já saiu a 11ª. (Edição ATLAS) do livro Dicionário de Contabilidade, atualizado
com as modificações mais recentes; é uma obra que complementei em parceria com minha filha
a Doutora Ana Maria e que há mais de meio século é reeditada, com absoluta preferência de
nossa querida classe.
Comunico-lhes a edição dos meus mais dois recentes livros “Tecnologia da Contabilidade
Contemporânea - Pós-modernidade contábil” e o de “Contabilidade de Custos” ambos pela
JURUÁ.
Tais obras são de teor rigorosamente neopatrimonialista.
Neste boletim refiro-me abaixo, às obras clássicas da ciência da Contabilidade, de Cerboni e
Zappa; amplo entendimento sobre esses dois expoentes (que representam para nós o que
Einstein e Planck representaram para a Física) sugiro consulta às minhas obras “A evolução da
Contabilidade” (Editora Thomson - IOB) e “História Geral e das Doutrinas da Contabilidade”
(edição Atlas).
Cordialmente, Antônio Lopes de Sá

Em Curitiba o IV Ranking de Maiores e Melhores Sociedades por Ações do Paraná, utilizou o
programa INDICARE de análise de empresas, com aperfeiçoamentos de última geração, de
autoria do emérito professor César Abicalaffe, membro de nossa ACIN. O sucesso profissional e
intelectual que isso representa é motivo orgulho de toda a nossa corrente. O ilustre professor
Abicalaffe criou um sistema de modelos para estudo de eficiência administrativa, baseado na
melhor doutrina contábil científica.

O endereço do Portal dedicado aos estudos históricos INFOCONTAB-HISTÓRIA é
www.infocontab.com.pt/historia, aberto pelo nosso ilustre membro da ACIN professor Joaquim
Fernando da Cunha Guimarães o qual contém o submenu “Mestres-Professores” com
informações valiosas sobre o Neopatrimonialismo. O ilustre professor reformulou a sua
valorosa página www.infocontab.com.pt que possui preciosas informações sobre a atualidade
cultural e profissional contábil em Portugal.

O bem sucedido Segundo Encontro de História da Contabilidade ocorrido em Portugal neste
2009 teve como Presidente da Comissão de História a ilustre professora doutora Lúcia Lima
Rodrigues, intelectual que muito tem apoiado os eventos do PROLATINO e as iniciativas
neopatrimonialistas.

A editora RIREA, da Itália, está editando obras clássicas da ciência contábil, ou seja, as que
formaram o alicerce de nossa doutrina científica. As famosas obras “Ragioneria Scientifica” de
Giuseppe Cerboni, lider da corrente personalista e “Il reddito di impresa” de Gino Zappa, lider da
corrente aziendalista italiana já se acham a venda. São livros que representam raridades e que
evidenciam que o que hoje as Normas denominadas Internacionais proclamam como novo já
era lecionado há muitas décadas pelos mestres; demérito das Normas, todavia, está em,
desviar-se em alguns pontos principais do conquistado cientificamente, colocando em risco a
sinceridade das informações contábeis (sobre tais falhas sugiro consulta aos artigos em nossa
página www.lopesdesa.com.br). Os que desejarem adquirir tais importantes livros poderão
comunicar-se com Giovanna em marketing@rirea.it . As referidas obras em várias de suas
bases foram inspirações para a nossa teoria neopatrimonialista, embora a nossa doutrina tenha
a sua caracteristica especifica quanto a determinação do objeto, finalidade e metodologia.
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O importante evento do PROLATINO X - Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo
Latino será realizado em UBERLÂNDIA, Minas Gerais e terá o seguinte Programa, contando
com celebridades intelectuais contábeis da Itália, Espanha, Portugal, Argentina e Brasil:
19/NOVEMBRO - QUINTA-FEIRA
12 horas - Credenciamento
14 horas - SOLENIDADE DE ABERTURA
15 horas - Painel nº 01 - ORGANIZAÇÃO, CONTROLE INTERNO E CONTROLADORIA
Painelista internacional:
Giovanni Padroni - Professor, Diretor do Doutorado da Universidade de Pisa, escritor - Itália.
Painelistas nacionais:
Ivan Ricardo Peleias – Professor Doutor, escritor - São Paulo.
Aderbal Müller - Professor Doutor, escritor da ACIN - Associação Científica Internacional
Neopatrimonialista - Paraná.

Moderador:
José Martônio Alves Coelho – Vice - presidente de Desenvolvimento Operacional do CFC
16h30
Painel nº 02 - HISTÓRIA DA CONTABILIDADE
Painelista internacional:
Esteban Hernádez Esteve - ex-Diretor do Banco da Espanha, escritor, personalidade intelectual
de fama internacional como Historiador – Espanha
Painelistas nacionais:
Antonio Carlos Ribeiro - Professor, Mestre, escritor - Bahia
Carlos Alberto Serra Negra - Professor, Mestre da Academia Mineira de Ciências Contábeis Minas Gerais
Moderador:
Antonio Domingues de Azevedo – Presidente do CTOC – Portugal
19 horas - COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO
20/NOVEMBRO – SEXTA-FEIRA
9 horas - Painel nº 03 - CONTABILIDADE INTERNACIONAL
Painelista internacional:
Domingos Cravo - Professor, Doutor, da Universidade Aveiro, Presidente da Comissão de
Normas de Portugal, escritor – Portugal
Painelistas nacionais:
Eliseu Martins - Professo, Doutor, escritor, Medalha João Lyra
Valério Nepomuceno - Professor, escritor, membro da Academia Brasileira de Contabilidade e
da ACIN - Associação Científica Internacional Neopatrimonialista
Moderador:
Fábio Moraes da Costa - Doutor em Controladoria e Contabilidade
10h30 - Painel nº 04 - FLUXO DE CAIXA E DINÂMICA PATRIMONIAL
Painelista internacional:
Maurizio Fanni - Professor, Doutor, da Universidade de Trieste, escritor – Itália
Painelistas nacionais:
Irineu De Mula - Professor, escritor e membro da Academia Brasileira de Ciências Contábeis
Contador Walter Roosevelt Coutinho - Professor, Mestre
Moderador:
Alexandre Bossi - Professor, Doutor, da ACIN - Associação Científica Internacional
Neopatrimonialista
12 horas - ALMOÇO
14h30 - Painel nº 05 - CONTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
Painelista internacional:
Luisa Fonti Garcia - Professora, Doutora, da Universidade de Buenos Aires, escritora Argentina

Painelista nacionais:
Maria Elisabeth P. Kraemmer - Professora Mestre em Contabilidade, escritora da ACIN Associação Científica Internacional Neopatrimonialista.

César Eduardo Stevens Kroetz - Professor Doutor, escritor da ACIN - Associação Científica
Internacional Neopatrimonialista
Moderador:
Contador Juarez Domingues Carneiro - Vice - presidente de Desenvolvimento Operacional do
CFC
16 horas - Painel nº 06 - CONTABILIDADE PÚBLICA
Painelista internacional:
João Batista da Costa Carvalho - Professor Doutor da Universidade do Minho - Portugal
Painelista nacionais:
Nelson Machado - Professor Doutor, Secretário Executivo do Ministério da Fazenda - Brasília
Lino Martins - Professor, Livre Docente, escritor
Moderadora:
Contadora Verônica Cunha de Souto Maior - Professora Mestre, da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) e Conselheira do CFC

17h30 - Palestra Magna - ÉTICA DA DILIGÊNCIA E O VALOR CIENTÍFICO DA
CONTABILIDADE
Palestrante: Antonio Lopes de Sá – Professor, Doutor, Medalha João Lyra, escritor, da ACIN Associação Científica Internacional Neopatrimonialista

19 horas - SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO

