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Prof. Antônio Lopes de Sá
Prezados amigos e colegas,
Comunico-lhe que nossos Informativos já estão em minha página www.lopesdesa.com.br e que
irão na mesma sendo inseridos doravante.
A difusão da matéria Neopatrimonialista segue sendo intensa e a nossa corrente vai ganhando
vigor com novas e constantes adesões, motivadas por atos expontâneos e por indicações de
membro de nossa ACIN.
Dentre os que mais indica está o colega professor Raimundo Viana ao qual devemos o
interesse por avigorar nossa corrente.
Cordialmente, Prof. Antônio Lopes de Sá

Nosso valoroso difusor cultural do Neopatrimonialismo em Portugal Prof. Joaquim Fernando
da Cunha Guimarães acaba de editar dois livros: "200 Estudos e Artigos de Opinião" e
"Técnicos oficiais de contas" (veja-se sobre tal evento em:
http://www.infocontab.com.pt/Actividade_Pessoal_Livros_apresentacao.htm).
Enviamos um pronunciamento sobre o acontecimento agradecendo o convite que nos fez para
a cerimônia de lançamento.
Esse ilustre professor iniciou, também, uma intensa difusão do neopatrimonialismo na
Universidade de Coimbra, em turma para a qual está lecionando, cumprindo sua brilhante
trajetória como um dos maiores mestres de nossa doutrina na Europa.
O emérito colega Guimarães foi recentemente nomeado membro da comissão de História da
Contabilidade da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas de Portugal, na qual estão
igualmente a ilustre componente de nossa ACIN a doutora e escritora professora Leonor
Fernandes Ferreira e a ilustre Professora Doutora Lúcia Rodrigues da Universidade do
Minho.

O prof. Werno Herckert, hoje o mais ativo difusor do Neopatrimonialismo comunica a
publicação de 15 artigos de nossa doutrinas em www.uj.com.br (Universo jurídico) publicados
em 05.04.07, em novidades.

O pioneiro da difusão do Neopatrimonialismo na Argentina, ilustre professor da Universidade de
Buenos Aires, Carlos Luis Garcia Casella acaba de lançar a publicação "Modelización posible
de la Contabilidad Social", edição EC, Buenos Aires, dezembro de 2006. Os interessados na
matéria podem fazer conexão com esse ilustre estudioso em ceconta@econ.uba.ar .

Definitivamente estabelecido já está o programa do IX PROLATINO - Congresso Internacional
de Contabilidade do Mundo Latino, a realizar-se em Setembro próximo, em Brasilia, juntamente
com o Forum de Professores.

Em erudito artigo publicado na Revista de Contabilidade do CRC do Rio Grande do Sul de abril
de 2007 o professor Francisco das Chagas Avelino de Macedo faz destaques ao
Neopatrimonialismo. O trabalho, editado sob o titulo: Nível de Atividade: ficção ou realidade
contábil é um artigo atualizado e de real valor para reflexões.

Nosso valoroso mebro da ACIN, Professor Doutor Aderbal N. Müller acaba de lançar mais uma
obra, desta feita o livro Contabilidade Básica, com o qual enriquece a literatura contábil.
Os interessado podem dirigir-se ao mesmo em: pericia@pericia.pro.br.
Esse ilustre professor está promovendo também pesquisas e trabalhos na área da doutrina
Neopatrimonialista com os seus alunos na Universidade, em Curitiba.

Nosso valoroso colaborador Prof. José Carlos Fortes acaba de lançar uma obra sobre
Matemática Financeira.
Os interessado podem dirigir-se ao mesmo em: jcfortes@grupofortes.com.br.
A importante matéria, instrumento da Contabilidade, é apresentada em sua versão atualizada.

O ilustre professor Nilton Aquino está preparando a 3a. edição de sua vitoriosa obra sobre
Contabilidade Pública, nela inserindo referência honrosa ao Neopatrimonialismo.

