
Prezados amigos e colegas,

A corrente de estudos do Neopatrimonialismo não só cresce quantitativa como qualitativamente 
através das conquistas intelectuais e culturais dos seus componentes. É sempre com satisfação 
que anuncio tais vitórias. O valor de um grupo depende do valor de seus componentes. Estou 
deveras orgulhoso com as noticias que me chegam e passo sempre a transmiti-las a toda a 
nossa comunidade.

Na defesa do valor da ciência, criticando construtivamente o pragmatismo, estou escrevendo 
artigos sobre a questão normativa, esta que agora tem respaldo legal; o editado encontra-se em 
nossa página  em ARTIGOS.

Cordialmente envio-lhes mais um Informativo, o primeiro de 2008.

Professor Antônio Lopes de Sá

www.lopesdesa.co .brm

Será em Lisboa, em 9 e 10 de Maio deste ano o IX Congresso Internacional de Contabilidade do 
Mundo Latino – PROLATINO sob o patrocínio da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas – 
CTOC – de Portugal, este liderado pelo ilustre colega Prof. António Domingues Azevedo. O 
movimento que cresce a cada evento visa especialmente a aproximação das culturas dos 
países de idioma latino e se afina com a corrente científica do Neopatrimonialismo.

O ilustre colega Professor Alexandre Alcântara, autor de importante obra sobre Análise de 
Balanço, edição Atlas, sugere a criação de um “BLOG” para o Neopatrimonialismo, como por 
exemplo: http://neopatrimonialismo.blogspot.com/. Por ser factível e fácil fica o tema em análise 
pelos componentes de nosso grupo, com os agradecimentos ao ilustre professor pelo interesse 
e empenho pelo mesmo demonstrado.
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Prof. Antônio Lopes de Sá

O valoroso membro da ACIN, difusor da doutrina Neopatrimonialista, Prof. Rodrigo Antônio 
Chaves da Silva foi distinguido na Comunidade Européia, muito justamente, com uma moção 
honrosa, no “Prêmio Internacional de História da Contabilidade Martim Noel Monteiro”. Tal 
dignidade muito qualifica não só o autor, mas a toda a nossa corrente de estudos.  Valiosas têm 
sido as pesquisas empreendidas por esse valoroso colega.



O Professor Werno Herckert prossegue em sua intensa campanha de difusão de nossa 
doutrina neopatrimonialista e acaba de editar mais um artigo na Argentina em
www.alfinal.com/brasil/concorrencia.shtml. Também como colunista da página Brasil Escola 
fez publicações na página http://www.brasilescola.com/equipe/werno-herckert.htm . 
Igualmente no México o ilustre professor realizou publicações, internacionalizando de maneira 
eficaz o Neopatrimonialismo. Deveras significativo é o artigo “A contabilidade em face do futuro 
e o Neopatrimonialismo” que o ilustre professor difundiu na página da NETLEGIS.

 

O ilustre Professor Joaquim Fernando C. Guimarães foi reeleito para a Presidência do 
Conselho Fiscal da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas em Portugal.

Nosso colega Professor Marcos Sebastião Rigoni de Mello há mais de 10 anos participa 
como Conselheiro do CRC do Paraná, tendo sido responsável por importante coordenação dos 
chefes de departamentos de ciências contábeis das Faculdades daquele importante Estado. A 
atuação do mesmo na administração da entidade resultou em prestígio inequívoco e apoio ao 
nosso movimento cultural Neopatrimonialista.

O Professor Pedro Onofre Fernandes ministrou curso sobre assuntos tributários em Manaus, 
no Amazonas, tendo na oportunidade também difundido a doutrina Neopatrimonialista. Esse 
ilustre professor fez parte do grupo que fundou nossa corrente sendo um dos aguerridos 
defensores da Contabilidade Científica.

A Professora Yumara Lúcia Vasconcelos, uma das primeiras participantes de nossa corrente 
Neopatrimonialista, concluiu seu doutoramento conquistando o título pertinente. As 
responsabilidades de tal aquisição mantiveram a referida afastada das áreas literárias, mas, já 
havendo produzido livro e muitos artigos sobre a nossa doutrina ela nos anuncia que agora 
estará se empenhando em sua tarefa de difusão. 
Além disso, vieram os referidos ter comigo para obter mais esclarecimentos e produzirem uma 


