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Prof. Antônio Lopes de Sá
Prezados amigos e colegas,
A ativa participação na difusão da doutrina Neopatrimonialista vem ocorrendo com sucesso
especialmente em função da responsabilidade e do amor que os membros de nossa corrente
possuem pela nossa disciplina.
Sucedem-se os escritos, aulas, palestras, diálogos, alcançando a cada momento maiores
espaços.
A legitimidade de nossos propósitos bem justifica tal sucesso, mas é preciso reconhecer e
aplaudir os que de forma incansável procuram vencer o pragmatismo, difundindo matéria para
"saber pensar em Contabilidade".
Muito agradeço o esforço dos denodados colegas.
Cordialmente, prof. Antônio Lopes de Sá.

Informa-nos o emérito neopatrimonialista Prof. Nilton de Aquino Andrade sobre sua iniciativa
na promoção do curso de Controladoria Pública Municipal. Considerada a escassa difusão que
existe a respeito da matéria e a qualidade cultural do emérito colega enviamos como anexo as
informações pertinentes.

Deveras importante é a função dos professores universitários em transmitir aos alunos as
doutrinas Neopatrimonialistas. Diversas comunicações estou recebendo sobre tal iniciativa de
tamanho valor e a mais recente é a da ilustre professora Vera Lúcia Pires Nunes da cidade de
Volta Redonda, Rio de Janeiro.

O muito ilustre membro da ACIN, Prof. Joaquim Fernando da Cunha Guimarães, acaba de
divulgar a NOTA INFORMATIVA INFOCONTAB nº. 18 de 1 de Agosto, disponível no seu Portal
INFOCONTAB em www.infocontab.com.pt, destacando o NEOPATRIMONIALISMO no menu
"Investigação". Grande tem sido a cooperação desse estudioso na difusão de nossa doutrina,
valendo lembrar dentre suas muitas publicações a magnífica obra sobre a História da
Contabilidade em Portugal.

O emérito professor Werno Herckert tem feito uma intensa difusão da doutrina
Neopatrimonialista.
A clareza que emprega nas explicações tem sido elogiada por muitos em razão da objetiva
introdução da filosofia de nossa doutrina.
Ao mesmo só temos que muito agradecer a cooperação que vem prestando.
Como anexo segue um artigo que o mesmo produziu para fins didáticos e que difunde aos que
desejam entender os conceitos básicos sobre os agentes patrimoniais externos. Enviou-me a
matéria solicitando fosse difundida entre os colegas de nossa corrente como apoio à divulgação
em nível didático.

O último número da Revista TOC disponível no site da CTOC em www.ctoc.pt edita entrevista
que concedi em Portugal e onde faço menção ao movimento Neopatrimonialista.
A Câmara de Técnicos Oficiais de Contas (CTOC) de Portugal, presidida pelo ilustre colega
António Domingues Azevedo, tem prestado relevante apoio às causas neopatrimonialistas.
Preside o Conselho Fiscal da entidade o emérito professor Joaquim Fernando da Cunha
Guimarães, membro de nossa ACIN.

Sob o título Contabilidade rumo à pós-modernidade: Um futuro sustentável, responsável e
transparente, foi editado artigo no Boletim NETLEGIS, pela valorosa professora Maria
Elisabeth Pereira Kraemer.
Acesso ao Boletim pode ser feito por informações colhidas com Boletim Fiscolegis
informativo@netlegis.com.br.
Essa emérita colega, Maria Elisabeth Pereira Kraemer, é Professora e integrante da Equipe
de Ensino e Avaliação na Pró-Reitoria de Ensino da UNIVALI Universidade do Vale do Itajaí.
Mestre em Relações Econômicas Sociais e Internacionais pela Universidade do MinhoPortugal. Doutoranda em Ciências Empresariais pela Universidade do Museu Social da
Argentina, ativa integrante da nossa Corrente Científica Brasileira do Neopatrimonialismo e
como possui muitos trabalhos de grande valor os interessados à mesma podem dirigir-se pelo
endereço: beth.kraemer@terra.com.br.

