ATA DA 128a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às dezesseis horas e vinte minutos do dia 15 de marco de 2001, teve início a 128a Reunião Ordinária
Aberta da AUREMN, realizada em sala de reuniões da AUREMN localizada no Instituto de Química da
UFRJ. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar (IME/RJ), Presidente da AUREMN, Sonia M. C.
Menezes (Cenpes/Petrobras), Rosane San Gil (IQ/UFRJ), Claudia Souza(IMA/UFRJ) e Ney
Vugman(IF/UFRJ). Sonia Menezes deu inicio a reunião lendo a ata da 127a Reunião que foi aprovada
sem ressalvas. Então passou a relatar o item seguinte da pauta que eram os novos pedidos de filiação.
Não houve novos pedidos de filiação mas ainda continuam pendentes por não conterem as duas
assinaturas ou o CV, os pedidos de filiação de 3 funcionários da Polialden. Figueroa informou que
Luzineide Tinoco aceitou assumir a Comissão de Novos associados da AUREMN. Claudia Souza, da
Comissão de Informação e Estatística informou que apesar de ainda haverem problemas com o
“browser” para acesso pela internet aos cadastros de pessoal, equipamentos e cursos, até esta data já
havia recebido 19 respostas, o que foi considerado muito pouco. Sonia ficou de contatar o autor do
programa para tentar resolver o problema do” browser” e solicitou a Claudia, que caso não fosse
solucionado num curto espaço de tempo, que fosse prorrogado o prazo para que as pessoas
preenchessem os cadastros e que ela utilizasse bastante a rede de rmn para informar e cobrar as
pessoas as suas respostas. O relato da Comissão de Nomenclatura ficou para a próxima reunião por
solicitação de Rosane San Gil . A seguir Sonia passou a relatar sobre a Organização do VIII Encontro de
Usuários de RMN/I Encontro Luso-Brasileiro de RMN. Sonia informou que Sandra esta controlando de
perto os pedidos de auxílio as agências de fomento mas que ainda não temos respostas de nenhuma
delas. Informou ainda que conseguimos o patrocinio da CIL, White Martins , MSI e Icon além das demais
já citadas na reunião anterior. A Comissão Organizadora em Portugal conseguiu patrocínio da Fundação
Gulbenkien e do representante da Varian em Portugal. Mesmo com mais estes patrocínios o orçamento
do evento conta apenas com 75% do valor orçado e será portanto necessário contar com os auxílios das
entidades governamentais de fomento para cobrir o restante dos custos. Sonia sugeriu a seguir que o
prêmio para os 2 melhores posters a serem escolhidos durante o evento pelos palestrantes convidados ,
fosse o livro de RMN do Gil/Geraldes autografado pelos dois e que o prêmio também fosse entregue por
ambos, já que eles estarão presentes no evento. A idéia foi aceita por todos os presentes. Sonia ficou de
tentar conseguir o livro na Amazon e em último caso diretamente com o Carlos Geraldes em Portugal, já
que Cláudia informou que o livro está esgotado no Brasil. O assunto a seguir foi a montagem da pauta
de 16ª Assembléia Geral da AUREMN a ser realizada dia 09/05 durante o VIII Encontro de Usuários. Foi
sugerido que Sonia enviasse um e-mail para a rede de RMN solicitando se alguém gostaria de enviar
algum assunto específico para ser introduzido na pauta da Assembléia. Sonia informou que segundo o
Banco do Brasil, há necessidade de alteração do estatuto da AUREMN para deixar claro que os
membros da diretoria podem assinar cheques isoladamente (Artigo 21). Ney sugeriu que para maior
segurança da Associação que fosse exigida a assinatura de pelo menos dois membros da diretoria em
cada cheque o que após alguma discussão foi aceito por todos os presentes. Ney sugeriu ainda que já
que haverá necessidade de alteração do estatuto, que se considere alteração do mesmo para deixar
claro a possibilidade da criação de Setores dentro da Associação como é o caso do Setor de Outras
Ressonâncias que será tratado na próxima Assembléia Geral. Figueroa também sugeriu que se tornasse
claro no estatuto que na ausência do Presidente, o Secretário da Associação será o responsável pela
mesma já que não temos a figura do Vice-Presidente. Sonia ficou de entrar em contato com a contadora
da Associação para redação dos novos artigos a serem modificados no estatuto e verificar se na pauta
da próxima Assembléia Geral estes artigos já deverão estar redigidos com a nova versão para
aprovação. Figueroa solicitou que o tópico: Mercado de trabalho para especialistas em RMN versus
aquisição de novos equipamentos de RMN constasse da pauta da próxima Assembléia Geral A reunião
foi então encerrada marcando-se a próxima para o dia 19/04/2001 na sala da AUREMN (IQ/UFRJ) às
16:00 horas.

