
Prezados amigos e colegas,

As honras atribuídas aos componentes da nossa ACIN – Associação Cientifica Internacional 
Neopatrimonialista nós as recebemos, também, como extensivas a todos de nossa corrente de 
estudos científicos. 

O valor de uma comunidade se forma através daquele de cada um de seus componentes.

É motivo de satisfação geral, pois, as noticias que retransmito.

Comunico que no XVIII Congresso Brasileiro de Contabilidade foram lançados três livros de 
minha autoria: “História Geral da Contabilidade no Brasil”, edição do CFC; “Consciência Ética” e 
“Consultoria e Análise em Contabilidade” ambos de edição da Juruá; fiz, também Conferência 
Magna que contou com a presença de mais de 4.500 colegas nossos.

Minha conferência no conclave, perante um público de cerca de 5.000 profissionais, foi uma 
descrição de nossa História e a visão do futuro que está no uso do conhecimento cientifico. 

Envio-lhes cordiais cumprimentos amigos,

Prof. Antônio Lopes de Sá
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Prof. Antônio Lopes de Sá

Com imenso pesar noticio o falecimento de um ícone da Contabilidade no Brasil, o Prof. Dr. 
Américo Matheus Florentino. Esse ilustre colega contribuiu de forma efetiva para o ensino 
da nossa disciplina, participou de eventos importantes com destaque e com o mesmo 
realizei grandes empreendimentos culturais. Deixo aqui a minha maior homenagem e 
aquela de toda a corrente Neopatrimonialista com a qual o eminente mestre contribuiu. 
Todas as homenagens seriam poucas para representar a nossa gratidão.

O ilustre membro da ACIN, estudioso e difusor de nossa doutrina neopatrimonialista professor 
Prakash Prehlad foi eleito Presidente da “Comissão Provincial de eleições de Sofala”, 
representado a sociedade civil. Pela primeira vez em Moçambique o presidente de um órgão 
eleitoral é um civil. A Província de Sofala tem a segunda maior cidade da nação africana e que é a 
cidade da Beira. O emérito colega Prakash Prehlad e ainda Vice-Presidente da Associação 
Comercial. Tais honras de grande valor social muito honram não só a pessoa do aludido colega, 
mas, também a todos nós que o cumprimentamos pela alta distinção. Das mais adequadas é a 
definição que o emérito professor e homem público leciona sobre a nossa doutrina:

“O NEOPATRIMONIALISMO é um dos vetores importantíssimos para disseminação e 
visão futurista, sempre com o objetivo de dotar a sociedade de instrumentos que ajudem a 
tomar decisões certas através duma administração eficaz para o desenvolvimento 
econômico-social.” 



 O “1º. ENCONTRO DE HISTÓRIA DA CONTABILIDADE DA CTOC” será realizado em 26 de 
setembro deste 2008, em Lisboa; a  organização é da Comissão de História da Contabilidade 
da entidade, constituída pelos eminentes neopatrimonialistas Prof. Joaquim Fernando C. 
Guimarães e Dra. Leonor Fernandes Ferreira; integra ainda a comissão a Dra. Lúcia Lima 
Rodrigues da Universidade do Minho. O Prof. Joaquim Fernando possui uma obra editada 
sobre a História da Contabilidade em Portugal, com destacada refererência à doutrina 
neopatrimonialista e muitos textos de pesquisas históricas que orgulham a literatura de lingua 
portuguesa.

Com edições na Argentina, México e outros países de artigos sobre a doutrina 
neopatrimonialista o emérito professor Werno Herckert vai sendo um dos maiores difusores de 
nossas doutrinas.

Em http://www.pascoalonline.blogspot.com/ por intervenção de nosso ilustre membro da ACIN 
Professor Rodrigo Antônio Chaves da Silva foi aberta mais uma janela parta a difusão das 
idéias do Neopatrimonialismo. Também de autoria desse emérito pesquisador de nossa doutrina 
foi anexado em minha página, na janela de Neopatrimonialismo, importante trabalho sobre o 
equilíbrio do capital. A importante revista da Universidade de Buenos Aires "Contabilidad y 
Auditoria" vem editando trabalhos desse valoroso colega, adepto da doutrina Neopatrimonialista.

O Professor Alexandre Bossi Queiroz, um dos primeiros a participar de nossa corrente 
Neopatrimonialista, lecionou no mês de Agosto passado em curso de mestrado, em 
Moçambique, África, a matéria “Gestão Organizacional da Informação e de pessoas do setor 
público, contribuindo com a cultura daquela nação, o que muito nos orgulha. 

O ilustre membro da ACIN Prof. Edivan Morais da Silva acaba de editar um livro, sobre 
Contabilidade simplificada para MPES, pela Thomson-IOB. Titulo da obra é "Manual de 
Contabilidade Simplificada para Micro e Pequenas Empresas", com 208 páginas. 

A ilustre professora Ana Maria de Oliveira Rosa e o Prof. Antônio Carlos Ribeiro lançaram no 
estande do CRC da Bahia, durante o XVIII Congresso Brasileiro de Contabilidade, em 
Gramado, o livro de Ética que em conjunto fizeram.


