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ESPERO QUE ESTE LIVRO LHE SEJA ÚTIL E
AJUDE A CONQUISTAR MUITO SUCESSO.

SUCESSO?
É O RESULTADO DE TODO TRABALHO BEM
FEITO; AS RECOMPENSAS CHEGAM
QUANDO VOCÊ MENOS ESPERA
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Comentários dos Leitores
“De fácil entendimento e funcional maneira de se expressar, com assuntos
interessantes, simples e de extrema utilidade para todos que exercem a
profissão contábil. Em 2012, durante nosso mandato como presidente da
gestão 2009-2012 do Sincopar (Sindicato dos Contabilistas de Paranavaí
e Região), divulgamos este livro para nossos associados e funcionários.
Só recebemos elogios.”
Osvaldo dos Santos
Tesoureiro da gestão 2013-2014 do Sincopar
“Já o li por inteiro, e fiquei estupefato!!!
Atendeu em cheio minhas expectativas.
Trabalho com contabilidade há mais de 15 anos, e sempre estive atrás de
um livro como o seu, mas nunca consegui encontrar.
Quando me formei na faculdade, sai com várias deficiências que nem a
prática do dia a dia conseguiu corrigir, porém, tais deficiências foram
milagrosamente corrigidas com este seu trabalho ímpar.
Li sobre as dificuldades e barreiras que você teve que enfrentar para
publicar esta revolucionária e extraordinária obra, e fiquei completamente
admirado por sua destreza e persistência, em publicar um conteúdo em
que todos nós contadores sempre almejávamos.
Fica aqui um sincero agradecimento de seu mais novo fã, por tudo que
você fez, fará e está fazendo por nossa nobre classe contábil.
Um forte abraço!!!
E muito sucesso para você, amigo Mituo!!!”
Marcelo Barcelos
Contabilidade Dom Pedro II – Franca-SP
“Disseminar e compartilhar o conhecimento faz parte da nossa missão.
Doarei os seus livros para nossos colaboradores, com a intenção de
compartilhar o belo conteúdo contido neste manual.”
Hamilton Souza
HM Contabilidade – Salvador-BA
“Adquiri o seu livro Manual do Contabilista e achei muito interessante e de
muita utilidade no dia-a-dia do profissional da contabilidade, razão pela
qual me senti à vontade para indicar a alguns colegas.”
Odair Cruz
Razão Contabilidade – Novo Hamburgo-RS
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“Já recebi e estou maravilhada com a sua obra. Em 30 anos de trabalho
nunca consegui achar nada igual. Meus parabéns você proporcionou uma
facilidade imensurável à classe contábil.”
Maria de Lourdes Acedo
Astec Contabilidade” – Mucuri BA
“O livro acabou de chegar... é um ESPETÁCULO. PARABÉNS pelo
EXCELENTE trabalho, dedicado não só para contadores, como também
para vários profissionais. VALEU! Vou divulgar, okay?”
Clauber Cordeiro de Castelo Branco
SATE Contabilidade” – Fortaleza-CE
“Obrigado pela obra, Mituo, e parabéns. Pude perceber o trabalho que
teve para redigi-la. Indicarei a meus alunos da FGV, IBMEC e PUC.”
José Oliveira de Carvalho
Oliveira & Carvalho – Auditoria – Consultoria – Rio de Janeiro
“Recebi, por volta das 12:30h o livro "Manual do Contabilista" e,
imediatamente passei à leitura do mesmo e, confesso que, ao longo de
meus 46 anos de profissão (contadora) nunca encontrei nada tão prático e
de fácil entendimento; sempre procurei material idêntico a este livro para
distribuir aos meus alunos e também aos funcionários de meu escritório
(fui professora de contabilidade durante alguns anos, hoje não exerço
mais essa profissão) e, finalmente encontro este livro para dissipar toda e
qualquer dúvida existente, pois, infelizmente candidatos a vaga de auxiliar
de contabilidade ou mesmo contabilistas que já passaram por faculdades,
não têm nenhum conhecimento prático e, hoje, em plena era da
informática, tudo tornou-se mais complicado, pois qualquer deslize em
relação ao plano de contas, o resultado final será um verdadeiro desastre.
Desculpe tomar o precioso tempo do ilustre professor.
Vou recomendar essa obra aos meus amigos.”
Maria de Lourdes Costa Rodrigues
Paracambi-RJ
“Acabei de abrir o envelope que chegou do correio e eu tinha que lhe
enviar esse agradecimento; o livro é tudo que preciso para iniciar meus
estudos de contabilidade, apesar de ser bacharel em Ciências Contábeis
não atuo na área; minha maior dificuldade era o plano de contas, além de
estar estudando para aplicar a teoria à prática. Muito obrigada pela sua
excelente iniciativa em escrever este livro, com todas as mudanças que
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tem acontecido no universo contábil, precisamos de pessoas com
iniciativas como o Sr. que não se importa em disseminar seu
conhecimento. Que DEUS o abençoe e continue iluminando sua vida,
suas ideias, sua criatividade, sua família. E torço para que mais seres
iluminados como o Sr. apareçam.
Com toda gratidão.”
Meire Silva
Jacareí-SP
“Boa tarde caro colega!!!!
Gostaria de parabenizar pela brilhante iniciativa de escrever um livro que
é essencial para a rotina contábil e, o que é melhor, com muita clareza.
Com certeza ele será muito utilizado por mim.
Assim que receber meu exemplar estarei divulgando para outros colegas
de classe, pois acredito que uma obra tão importante deve ser repassada
e servirá muito para o aprimoramento da nossa profissão.
Fiquei muito feliz em tomar conhecimento de um material que não
encontrei nas grandes livrarias.
Mais uma vez, parabéns!!!”
Vanessa Rabelo
Rio de Janeiro
“Caro colega,
Estou lhe respondendo, com cópia para as turmas de contábeis e
administração (Universidade Estadual de Goiás), que tem em sua grade
curricular disciplinas de contabilidade e, ainda, com cópia para nossa
coordenação e direção da unidade universitária, sugerindo que os
mesmos coloquem o seu livro na lista de aquisições a serem realizadas
pela universidade, para compor o acervo de nossa biblioteca e, também,
caso algum aluno tenha interesse, tenha acesso direto para o seu e-mail.
Eu recebi um exemplar desse livro e indico aos acadêmicos do curso de
ciências contábeis e administração de empresas, por entender que tal
obra poderá contribuir no processo de aprendizagem da contabilidade.
Parabéns pela sua obra, e sucesso!”
Paulo Braga
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