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Prof. Antônio Lopes de Sá
Prezados amigos e colegas,
O crescimento expressivo da nossa corrente fez com que somente nestes últimos dias
tivéssemos o ingresso de quase 100 novos adeptos.
Além das difusões de matéria neopatrimonialista em muitos portais da Internet, revistas,
boletins, salas de aulas, conferências, o crescimento de nosso grupo deve-se especialmente ao
esforço de colegas dentre os quais poderíamos muitos destacar, mas, especialmente, neste
mês, o Prof. Raimundo Viana e o colega Acir Mores Edling, responsáveis por importantes
indicações.
Quanto mais nos agruparmos e mais forte será a ação da proliferação de nossas doutrinas,
estas que possuem como objetivo principal a dignificação da Contabilidade e a ocupação de
espaços de utilidade profissional, muitos deles subtraídos pelas novas tecnologias.
Envio-lhes como anexos matérias alusivas a nossa doutrina.
Cordialmente, prof. Antônio Lopes de Sá.

O muito ilustre professor, doutor e escritor Aderbal N. Müller, da FAE, de Curitiba, está expondo
no portal http://www.fae.edu/graduacao/con_bibliografia.asp a bibliografia recomendada no
curso de Ciências Contábeis da Faculdade, com atualidade dedicada a obras de
neopatrimonialistas, como é o emérito colega referido.

Vários professores brasileiros que estão cursando o mestrado de Administração em
Montevidéu, Uruguai, nos fins de julho passado trataram de assuntos neopatrimonialistas, sob a
coordenação do ilustre membro de nossa ACIN Prof. Acir Mores Edling. Desses referidos
professores mestrandos, oito estão agora filiados à nossa corrente de estudos.

Magnífico trabalho de Filosofia da Contabilidade, sob uma ótica deveras Neopatrimonialista,
produziu o associado da ACIM - Rodrigo Antônio Chaves da Silva. Tal a qualidade do mesmo
que é com a máxima satisfação que enviamos a todos os participantes de nossa corrente.

O professor Júlio Meirelles Júnior informa-nos sobre a intensificação de sua participação no
ensino da Ética profissional e pertinente referência que faz do Neopatrimonialismo como
doutrina que possuindo método holístico também envolve a análise dos agentes humanos
sobre o patrimônio.

Difusões sobre o Neopatrimonialismo e sua influência como progresso científico da
Contabilidade estão sendo ensejadas pelo CTOC, sob a liderança do Prof. António Domingues
Azevedo, para que sejam em Outubro próximo realizados eventos nos arquipélagos da Madeira
e dos Açores, assim como no Congresso dos Contadores de Língua Portuguesa (que terá cerca
de 4.000 participantes).

