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Prof. Antônio Lopes de Sá
Prezados amigos e colegas,
Informo sobre os progressos culturais ocorridos na difusão de trabalhos de membros de nossa
ACIN e que nos foram comunicados.
Cordialmente, prof. Antônio Lopes de Sá.
Anexo: artigo "Reflexões sobre a Antecipação de despesas”

O professor Joaquim Fernando C. Guimarães (professor universitário e auditor em Portugal)
acaba de lançar mais dois livros: "Técnicos oficiais de Contas" e "200 Estudos e Artigos de
Opinião", ambos pela INFOCONTAB Edições.
O emérito professor referido deverá participar no Brasil em Setembro próximo do IX
PROLATINO e que será em Brasília.

O ilustre professor e mestrando José Eustáquio Giovannini (ex-presidente do CRC de Minas
Gerais e ilustre intelectual) está em suas aulas incentivando os alunos a estudarem o
Neopatrimonialismo. Na atualidade os discípulos estão realizando pesquisas e aprofundando
conhecimento sobre a doutrina.
Tal prática é altamente salutar do ponto de vista cultural porque os universitários constituem
esperanças concretas no desenvolvimento de nossas doutrinas.

Nosso valoroso membro da ACIN professor e mestre em Contabilidade Daniel Gerhard
Batista foi eleito delegado do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais para a sua
região. Tal designação honrosa muito engrandece a todos nós.

O professor Werno Herckert, um dos mais ativos difusores do Neopatrimonialismo comunica
a publicação de matéria no site www.alfinal.com/brasil dos seguintes artigos:
01. A riqueza e os agentes externos.
02. Ativo imaterial e força intelectual.
03. Ativo e passivo ambiental
04. Circulação da riqueza
05. Economicidade da pequena célula social
06. Aspectos práticos das influências ambientais
07. Sistema da liquidez sob a ótica do neopatrimonialismo
08. Sistema da economicidade sob a ótica do neopatrimonialismo.
09. Aspectos do sistema da resultabilidade sob a ótica do neopatrimonialismo.
O ilustre difusor de nossa doutrina também acabou de editar no exterior em
aportes@gestiopolis.com

O ilustre membro de nossa ACIN, colega Professor Flávio da Cruz acaba de lançar a terceira
edição de sua vitoriosa obra Auditoria Governamental, desta vez ampliada com as mais
recentes novidades na matéria (Carta de Lima e Normas Internacionais).

A página do contador José Rufino vem difundindo trabalhos dos colegas neopatrimonialistas
prestando-nos preciosa cooperação.
Comunicações com esse prestigioso veiculo de difusão podem ser feitas para:
BOLETIM-RUFINO - rufino.lima@uol.com.br

Nosso colega Professor Doutor Alexandre Bossi, um dos primeiros a formar nosso grupo
Neopatrimonialista pede para que se divulgue entre os membros da corrente o blog
http://alexandrebossi.blogspot.com/ . O referido estudioso sempre teve nosso apoio em suas
pretensões de integrar o Tribunal de Contas de Minas Gerais.

