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Prof. Antônio Lopes de Sá
Prezados amigos e colegas,
O espaço cultural ocupado hoje pela corrente cientifica do Neopatrimonialismo pode ser
considerado, no gênero, o maior da atualidade, considerando a qualidade das publicações,
mas, especialmente a orientação contumaz e perseverante de muitos professores e colegas.
Isso muito nos honra e faz prever ainda maiores conquistas.
A dinâmica que nossa página www.lopesdesa.com.br assumiu com a cooperação da
MASTERMAQ enseja-nos agora ter um veiculo permanente, a serviço do
NEOPATRIMONIALISMO onde com satisfação serão editados os trabalhos que forem
selecionados.
Em INFORMATIVOS encontrarão sempre os editados e no campo ARTIGOS terão os
RECENTES e outro campo exclusivo para NEOPATRIMONIALISMO.
Minha página, pois, transforma-se agora, em sua nova edição, em uma página do
NEOPATRIMONIALISMO CONTÁBIL.
Quando, todavia, algo de especial tiver para nosso grupo de estudos farei difundir o fato
antes mesmo que a página o faça, ou, conforme o caso será transmitido apenas ao grupo
cujo cadastro tem privilégio para minhas comunicações.
Isso significa o caráter especial que atribuo aos colegas e amigos que tenho a satisfação de
manter reunido em nosso muito especial cadastro.
Novos artigos de minha produção já se acham em nossa página www.lopesdesa.com.br.
Cordialmente, Professor Antônio Lopes de Sá.

Pesquisando sobre Normas Internacionais de Contabilidade o membro da ACIN Vagner
Marques solicita contacto com os que igualmente pelo assunto possam se interessar. Endereço
do mesmo é vagner.marques@integrisconsultoria.com.br.

O membro da ACIN Rodrigo Antônio Chaves da Silva produziu uma alentada tese sobre os
aspectos filosóficos do Neopatrimonialismo, em cerca de 400 páginas.
Trata-se de uma obra de grande qualidade cultural, de rara profundidade e que consagra nossa
doutrina.
Prosseguindo em sua valiosa cooperação à nossa doutrina o referido colega produziu o artigo
Vultos da Contabilidade Brasileira onde faz apologia do neopatrimonialismo e que fez editar na
Internet, na FISCOLEGIS.
O referido artigo encontra-se em nossa página www.lopesdesa.com.br no espaço
NEOPATRIMONIALISMO.
Esse valoroso colega e membro de nossa ACIN também teve artigo publicado em Portugal
na Revista da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas.

Cuidadoso trabalho de nível universitário, orientado pelo Prof. Nourival Resende Filho, foi
produzido por Lúcio R. Silva sob o título: CONCEITOS NEOPATRIMONIALISTAS PARA UMA
VISÃO SISTÊMICA NA GESTÃO CONTÁBIL DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS. O
referido trabalho se encontra em nossa página www.lopesdesa.com.br na janela de
NEOPATRIMONIALISMO.

O artigo “Célula social, comunidade e o ambiente natural” está editado em várias
páginas da Intenrnet (Brasil) 01. www.netlegis.com.br em articulista: Werno Herckert,
Célula social, comunidade e o ambiente, 02. www.icbrasil.com.br em doutrina contabilidade geral, 03. www.webconn.srv.br/webconn, (Argentina) 01.
www.alfinal.com/brasil/celulasocial.shtml, (Portugal) 01. www.janelanaweb.com em
Contador Digital e também no México.
O emérito professor Werno Herckert tem sido um dos mais ativos difusores de nossa doutrina
e seus artigos continuam sendo editados em um sem número de páginas na Internet.
São ainda exemplos: O fenômeno patrimonial e o fenômeno ambiental em ABIDES no link
www.abides.org.br/Noticias/View.aspx?noticiaID=608 , o artigo Célula social, comunidade e o
ambiente natural em www.emater.tche.br/suporte/ptbr/php/arquivos_pdf/conj_17052007.pdf
em Informe Conjuntural n. 930 (17.05.07) e Célula social, comunidade e o ambiente natural em
www.amasg.org.br/noticias/Noticias_detail.asp?id=2261 (15.05.07).

Na UNILASALLE, instituição de ensino superior universalmente conhecida, agora instalada
também em Manaus, ingressaram como professores nossos associados da ACIN: Tatiana
Laiane e Sebastião Luiz Santos. Na Semana Acadêmica e de Pesquisas Contábeis,
recentemente ali realizada foi inserido no contexto o NEOPATRIMONIALISMO, este que será
parte integrante no segundo semestre 2007 das pesquisas.

De absoluto sucesso vem sendo a administração de nosso membro da ACIN professor Blênio
Severo Peixe tendo obtido classificação máxima na avaliação de órgãos de julgamento. Menos
de 1% dos cursos nacionais têm conseguido a mesma graduação excepcional que obteve o
que está sob a direção do competente professor Blênio com a sua tão valorosa equipe.

