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Prof. Antônio Lopes de Sá
Prezados amigos e colegas,
Volto a augurar-lhes, neste primeiro Informativo, muitas felicidades neste ano de 2009.
Comunico-lhes que está a sair pela Editora Atlas, a 11ª. edição de minha obra DICIONÁRIO DE
CONTABILIDADE, atualizada, ampliada com novas expressões que se incorporaram ao
vocabulário profissional.
Também, pela Editora Juruá sairá a 1ª. edição do livro “Consultoria e Contabilidade Aplicada à
Administração”, a 4ª edição bastante ampliada e atualizada do livro “Fundamentos da
Contabilidade Geral” e a 2ª.edição da obra “Fundo de Comércio, Avaliação de Capital e Ativo
Intangível” (igualmente atualizada e bem ampliada).
Informo, também, que o CRCMG, em cooperação com a FBC e o CFC, no Brasil e o CTOC, em
Portugal, lançaram a II edição do Prêmio de Produção Cientifica em Contabilidade que leva meu
nome; a solenidade de entrega será na Convenção Mineira de Contabilidade; informes a
respeito podem ser adquiridos no CRCMG.
Por ter cancelado o endereço eletrônico info@lopesdesa.com.br estão ativos os
lopessa.bhz@terra.com.br e a.lopesdesa@gmail.com assim como prevalece o de minha
página www.lopesdesa.com.br (que já vai alcançando a expressiva quantidade de acessos de
3.000.000).
Cordialmente, Prof. Antônio Lopes de Sá

O professor Rodrigo Antônio Chaves da Silva prossegue em sua produção brilhante e nobre
tarefa cultural, inclusive editando artigos no exterior. Recentemente, na Universidade do Chile
publicou um sobre a fórmula de correlação da matéria-prima e outro sobre a visão temporal do
ponto de equilíbrio, na revista "Contabilidad y Sistemas" e "Estudios de Información y control de
gestión". Ardoroso defensor de nossa doutrina neopatrimonialista o professor Rodrigo Antônio
tem ainda uma brilhante obra sobre Teoria da Contabilidade que encaminhará para edição. Esta
editando artigos de erudição, com destaque para a nossa doutrina Neopatrimonialista no Portal
NETLEGIS.

Nosso colega André Charone Tavares Lopes tem difundido a doutrina Neopatrimonialista em
sua Faculdade, assim como concedido entrevistas sobre o relevante papel do Contador como
orientador de empresas e instituições. Trabalhos dessa natureza muito contribuem para a
dignificação funcional de nossa profissão, especialmente em um momento em que se atribui
exagerado destaque a informação e demonstração para fins bursáteis exclusivamente, parte
esta que representa apenas trabalho de técnicos em Contabilidade, alheia a ciência e à lei.

O Portal INFOCONTAB - O PORTAL DA CONTABILIDADE EM PORTUGAL em
www.infocontab.com.pt, da autoria do Prof. Joaquim Fernando da Cunha Guimarães contém
diversas informações bibliográficas sobre a minha obra no menu "CONTABILIDADE/MestresProfessores/António Lopes de Sá. Muito agradeço o apoio recebido.

O professor Júlio C. Meirelles comunica-nos que a Fundação machado Sobrinho, de Juiz de
Fora, a mais antiga escola especializada do país, está comemorando 100 anos e lança um
revista. Pede a cooperação com artigos para a publicação dos próximos números.
http://www.machadosobrinho.com.br/chamadas/index.php?idchamada=171

O professor doutor S. Luiz Santos tem realizado pesquisas, segundo estamos informados,
para a produção de relatório que faz sobre a interação entre o Direito Contábil Ambiental e a
Contabilidade Jurídica Ambiental, em referência a Amazônia, aliando a prática com a teoria do
NEOPATRIMONIALISMO, como referencial cientifico.

Dentre as centenas de edições que possui, o ilustre professor Werno Herckert editou oportuno
artigo sob o título "Aplicações Sociais e Ambientais", no UNIVERSO JURÍDICO, explorando
tema que o Neopatrimonialismo deveras considera relevante. O referido mestre é um dos
presentes difusores de nossa doutrina na atualidade.

Solicita-nos o emérito Professor Doutor Vicente Ripoll Feliu que comunique aos membros da
ACIN sobre a ocorrência em Maio próximo do I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
INFORMACION FINANCIERA Y GESTION ESTRATEGICA DE COSTES EN EL SECTOR
PORTUARIO em conjunto com o III CONGRESO IBEROAMERICANO DE CONTABILIDAD DE
GESTION; informações podem ser obtidas em:
http://centros.uv.es/web/departamentos/D44/data/tablones/tablon_general/PDF35.pdf ou no:
Departamento de Contabilidade da Faculdade de Economia da Universidade de Valência,
Espanha.

O Professor Alan Ricardo Pereira vem fazendo importante difusão cultural das doutrinas
Neopatrimonialistas, de grande eficiência, mantendo o BLOG sobre nossa ACIN. Constante em
sua tarefa o colega Prof. Alan Ricardo Pereira (arpsilva@yahoo.com.br) mantém nossos
artigos e recebe de outros colegas que colaboram com a difusão e evolução do
Neopatrimonialismo.

