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Prof. Antônio Lopes de Sá
Prezados amigos e colegas,
Os temas de nossa doutrina prosseguem em ampla evolução, com muitos de nossos colegas
produzindo e difundindo intensamente o Neopatrimonialismo, destacando-se como grandes
valores.
A todos envio o meu estímulo e reconhecimento pelos serviços que estão a prestar a cultura
contábil.
Comunico-lhes que a Editora Juruá acabou de lançar meu livro ÉTICA E VALORES HUMANOS
e a Editora Atlas a 7a. edição de meu livro ÉTICA PROFISSIONAL.
Cordialmente, Prof. Antônio Lopes de Sá

Venceu em primeiro lugar o concurso de artigos científicos do Instituto Casulli a ilustre membro
de nossa ACIN professora Maria Elisabeth Pereira Kraemer com o trabalho “A Relevância da
Responsabilidade Social Corporativa como Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável”.
Tal fato é motivo de alto júbilo para todos nós.

Um dos maiores difusores do Neopatrimonialismo tem sido o ilustre professor Werno Herckert
que tem utilizado amplamente o recurso eletrônico para tanto.
Acaba de publicar em www.monografias.com os seguintes artigos Neopatrimonialistas:
01. Aspectos do sistema da resultabilidade sob a ótica do neopatrimonialismo
02. Ativo e passivo ambiental
03. Ativo imaterial e força intelectual
04. Circulação da riqueza
05. Economicidade da pequena célula social
06. O patrimônio e o desenvolvimento sustentável
07. O sistema da economicidade sob a ótica do neopatrimonialismo
no site: www.icbrasil.com.br.
01. Patrimônio: sua função social e ambiental
02. A riqueza e os agentes externos
03. A contabilidade em face do futuro e o neopatrimonialismo
04. O conhecimento - uma força intelectual.
Também na página www.webconn.srv.br existem edições desse ilustre professor.

Luis Fernando Belotto, universitário, tem feito intensa difusão da doutrina neopatrimonialista
em sua Faculdade entre professores e colegas e está produzindo texto específico sobre a
mesma que elegeu como tema para Trabalho de Conclusão de Curso.

Rodrigo Antônio Chaves da Silva, inicia suas pesquisas valiosas de doutrina contábil e já as
esta difundindo em comentários, um deles apenso a este Informativo, visando difusão do
Neopatrimonialismo.

Os valorosos membro de nossa ACIN, professores Marco Antônio Amaral Pires e Vagner
Antônio Marques editaram o importante artigo ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA TEORIA DAS
FUNÇÕES SISTEMÁTICAS E SUA CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL em
www.netlegis.com.br/index.jsp?arquivo=detalhesArtigosPublicados.jsp&cod2=765 (a matéria
segue como anexo).
Um valioso artigo de base neopatrimonialista também segue em anexo, editado pelo colega
Vagner Antônio Marques.

Comunica-nos o nosso valoroso membro da ACIN, professor e mestre em Contabilidade Daniel
Gerhard Batista que a serviço de nossa doutrina inseriu trabalhos sobre o Neopatrimonialismo
em http://www.simonsen.br/rds/eletronica_adm/balanco.php

