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Prof. Antônio Lopes de Sá
Prezados amigos e colegas,
Nossos planos para 2007 incluem a realização do PROLATINO - IX Congresso Internacional de
Contabilidade do Mundo Latino, a ocorrer em Setembro, em Brasília, sob os auspícios do
Conselho Federal de Contabilidade, desta vez reunindo a Comunidade Internacional de Língua
Portuguesa (da América, Europa, África e Oceania) e contando com as chancelas da Academia
Brasileira de Contabilidade e da Câmara dos Técnicos oficiais de Contas, de Portugal.
Dois novos livros deverei lançar: ÉTICA E VALORES HUMANOS (cerca de 200 páginas) e
VALOR DE CAPITAL, AVIAMENTO E CONTABILIDADE CIENTÍFICA (cerca de 300 páginas).
Estarei, também, por solicitação do Conselho Federal de Contabilidade coordenando uma obra
de grande expressão que resgata a História da Contabilidade no Brasil (cerca de 600 páginas).
Grande, pois, assim como ambiciosa é a meta a cumprir.
O Neopatrimonialismo dará muitos passos à frente com as pesquisas que estamos realizando e
esperamos que empenhados nessa grande tarefa todos estejamos.
Renovo-lhes votos de um venturoso 2007.
Prof. Antônio Lopes de Sá.

Nosso ilustre membro da ACIN, Prof. Mestre César Eduardo Stevens Kroetz foi eleito para os
exercícios de 2007/2008, Chefe do Departamento de Economia e Contabilidade da
Universidade de IJUI, Rio Grande do Sul. Responsável difusor de nossa doutrina o ilustre
colega assume posto aonde o Neopatrimonialismo certamente estará muito bem representado.

Comunica-nos o ilustre professor Antônio Carlos Ribeiro da Silva a sua graduação como Doutor
pela Universidade do Minho, em Portugal, aprovado por unanimidade pelo júri e também que
teve aprovado trabalho seu em Barcelona sobre a interdisciplinaridade do curso de ciências
contábeis, tão como o livro que editou sobre o tema pela Editora Atlas já haver entrado em 2a.
edição.
Recentemente, com o ilustre Prof. Wilson Sardinha lançou livro sobre a História da
Contabilidade com destaque para a do Brasil. Muito nos orgulhamos e parabenizamos o ilustre
companheiro da ACIN pela brilhante carreira profissional que desempenha.
Os referidos colegas têm feito proveitoso trabalho em favor da cultura de nossas doutrinas quer
na Bahia, onde lecionam, quer em nível nacional através de suas obras.

Nosso associado da ACIN, Prof. Werno Herckert prossegue em intensa difusão da doutrina
neopatrimonialista. Dentre muitas publicações de natureza didática acaba de editar no Portal
"Contador Perito" (www.newsletter.contadorperito.com) o artigo "A necessidade e o fenômeno
patrimonial".
Esse ilustre colega vem realizando um intenso trabalho doutrinário não só em seu estado do Rio
Grande do Sul, mas, igualmente, em nível nacional e internacional.
O mesmo ilustre professor Werno Herckert, um dos mais profícuos difusores de nossa doutrina
acaba de editar o opúsculo "Contabilidade Ambiental sob o Enfoque Neopatrimonialista".
Interessados podem dirigir-se ao mestre em: wernoherckert@terra.com.br.

O emérito professor e escritor Aderbal N. Müller comunica-nos que vai dirigir trabalhos
acadêmicos de uma turma que apresentou excelente nível cultural tendo como fundamento a
doutrina Neopatrimonialista.
Esse ilustre doutor vem desenvolvendo com seriedade a sua missão como orientador,
emprestando valorização aos estudos do Neopatrimonialismo no progressista estado do
Paraná, mas, também, nacional, através de seus livros editados.

Com seriedade notória está sendo difundida a doutrina neopatrimonialista nos mestrados de
Portugal, a exemplo do que está a ocorrer na Universidade do Algarve (no próximo
Informativo teremos condições de oferecer maiores detalhes sobre o assunto).

