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Prof. Antônio Lopes de Sá
Prezados amigos e colegas,
Intenso continua o progresso de nossas doutrinas, graças ao idealismo dos membros da ACIN e
a confiança que inspira apresentar a Contabilidade com tal dignidade científica.
O artigo sobre a Prosperidade que segue como anexo tem referências defluentes de pesquisas
que continuo empreendendo sobre o tema, apresentado, naturalmente, de forma didática e
pertinente a natureza da edição.
Cada vez mais se confirma inesgotável a capacidade de indagações em nossa doutrina.
Envio a todos os meus agradecimentos pela arregimentação que continuam fazendo de novos
adeptos e pela difusão verbal e escrita que empreendem.
Cordialmente, prof. Antônio Lopes de Sá.

O ilustre membro da ACIN Prof. Júlio Meirelles estará em Florianópolis na 58º reunião anual da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência apresentado dois trabalhos: GESTÃO
EMPRESARIAL E ESTRATÉGIAS CONTÁBEIS e ANÁLISE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
PELOS CONTADORES EM SANTOS DUMONT - MINAS GERAIS nas Áreas de Ciências
Sociais Aplicadas e Gestão e Administração - Gestão e Administração.Fará, em suas
exposições referências à doutrina neopatrimonialista.

O interesse dos componentes da nossa ACIN pela obra que acabei de lançar A EVOLUÇÃO DA
CONTABILIDADE (Editora THOMSON-IOB) é bem o atestado de como nossos colegas estão
levando a sério o estudo sobre as raízes do Neopatrimonialismo.
Ainda este ano pretendo lançar a obra CONSULTORIA E ANÁLISE CONTÁBIL que é uma
aplicação da doutrina do Neopatrimonialismo aos trabalhos de orientação empresarial.
O trabalho referido terá ainda a co-autoria do emérito professor doutor Rogério Fernandes
Ferreira, escritor que em Portugal tem o maior número de obras editadas.

O Congresso que em Novembro próximo será realizado em Lisboa tem a frente nosso colega da
ACIN, Prof. Joaquim Fernando da Cunha Guimarães e a presidência do grande líder Prof.
António Domingues Azevedo.Como anexo seguem informes. O Conselho Federal de
Contabilidade está prestigiando ao máximo o evento e a presidente do mesmo Professora
Maria Clara Cavalcante Bugarim será uma das conferencistas no evento, assim como o Prof.
Antônio Marangon, Presidente do SESCON de São Paulo.

Foi editado e acabo de receber a obra "Laudo pericial contábil na decisão judicial" de autoria do
Prof. Marco Antônio Amaral Pires, que será lançada em Setembro próximo. O professor
referido foi um dos que participou do primeiro grupo da corrente Neopatrimonialista quando esta
foi constituída. Conquistando o mestrado em 2005 esse ilustre professor agora lança a obra
mencionada, fruto de suas pesquisas sobre a prática pericial.

O curso de Controladoria Estratégica, da Fundação Álvares Penteado, em Salvador, está sendo
coordenado pela professora Yumara Lúcia Vasconcelos, ilustre membro de nossa ACIN.

Dentro das programações culturais do SESCON de São Paulo participei em Julho passado de
um curso levando aos colegas doutrinas neopatrimonialistas relativas à Teoria dos Campos de
fenômenos (Modelos), ampliando a difusão de nossas doutrinas. Muito me impressionou a
magnífica sede da entidade, a qualidade dos funcionários e a ativa participação da diretoria
liderada pelo ilustre colega Prof. Antônio Marangon.
O SESCON-SP é hoje a instituição particular mais poderosa de nosso País.

