ATA DA 147a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às onze horas e trinta minutos do dia 12 de dezembro de 2002, teve início a 147 a Reunião
Ordinária Aberta da AUREMN, realizada na sala de reuniões da AUREMN- sala 608 IQ/UFRJ,
Bloco A, Ilha do Fundão. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar, Presidente da
AUREMN, Sonia M. C. Menezes, Luzineide Tinoco, Rosane San Gil, Alcino P. Aguiar, Kátia
Zaccur Leal, Naira Machado da Silva e Peter R. Seidl. A reunião foi iniciada com a leitura da ata
da 146ª Reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas ressalvas. A seguir a Secretária
Sonia Cabral apresentou o relatório da Secretaria que mostrou as realizações da AUREMN no
ano 2002 e foi seguida por Rosane San Gil que apresentou o relato da Tesouraria, mostrando o
balanço financeiro da Associação até aquele momento e encarando com otimismo as
perspectivas para 2003. O relato do Comitê de Novos Sócios foi feito por Luzineide Tinoco que
mostrou o crescimento anual de associados desde 1997 e aprovou a filiação à AUREMN de
mais oito pessoas relacionadas a seguir: Cristina Cacalcanti, Teodorico de Castro Ramalho,
Izilda Aparecida Bagatin, Francisco Gomes Neto, Elisangela Fabiana Boffo, Carolina Galvão
Sarzedas, Carolina Cruzeiro da Silva e Mônica Santos de Freitas. Luzineide informou também
que 3 pessoas deixaram de ser sócios e que a Associação se encontra no momento com um
total de 289 filiados. A seguir o Presidente da AUREMN apresentou a todos a nova
representante do Comitê de Informações e Estatística Kátia Zaccur Leal, que deverá consolidar
em 2003 os resultados da estatística dos equipamentos de RMN instalados no país bem como
a pesquisa sobre fornecedores de insumos e serviços para manutenção de espectrômetros no
país, além do “Quem é Quem em RMN no Brasil” a partir das informações registradas nas
fichas de filiação dos associados. Naira Machado da Silva, responsável pela Biblioteca da
AUREMN, fez o seu relato a seguir, mostrando o aumento do acervo em 2002 e informando
que não estão contados ainda o material doado pela Universidade de Princeton que estará
sendo enviado dos EUA em breve. Figueroa fez o seu relato a seguir apresentando um balanço
da AUREMN em 2002 dando ênfase à publicação do Vol. 1 do Annals of Magnetic Resonance e
à realização da VII Jornada Brasileira de RM e informando que os Vols 2 e 3 da revista sairão
juntos em breve. Com esta publicação espera conseguir verba da FAPERJ para manter
regularmente a publicação da revista. Figueroa fez também um relato da perspectivas da
AUREMN para 2003 mostrando a relação de Cursos e eventos previstos para o próximo ano e
relatando ainda que a Associação deverá também publicar o Vol. 3 da série “Fundamentos e
Aplicações da RMN”. Sonia informou que o IX Encontro de Usuários já foi amplamente
divulgado no Brasil e no exterior e Figueroa informou o ter divulgado também para
representante do CITED que ficou interessado em comparecer. Figueroa informou ainda que o
Prof. Cláudio Dalvit, convidado para dar palestra no Encontro ainda não deu certeza que poderá
vir. Caso sua resposta seja negativa Peter Seidl sugeriu que convidássemos o Prof. Erich
Kleinpeter que trabalha com pequenas moléculas e que já estará no Brasil na ocasião do
evento. A sugestão foi acatada por todos. Para que divulguemos o evento no Boletim Eletrônico
da SBQ é preciso que o Alviclér coloque a 1ª Circular na página da AUREMN juntamente com
“template” para “abstract” e resumo estendido. Sonia lembrou seguir que, como está
especificado na 1ª Circular do II Encontro Luso–Brasileiro de RMN (IIELBRMN) a se realizar de
23 a 26 de Setembro de 2003 em Portugal, até 30 de dezembro, aqueles que tem intenção de
comparecer ao evento deverão fazer sua pré-inscrição através da página do mesmo na internet.
Sonia lembrará a todos os Associados da AUREMN através da rede. Informou também que
está em contato com agente de viagens que está negociando junto a empresas aéreas um bom
preço para levar um grupo do Brasil à Portugal para o evento. Não havendo outro assunto a ser
tratado a reunião foi encerrada marcando-se a próxima para as 16:00 horas do dia 06/02/03 na
sala de reuniões da AUREMN no IQ-UFRJ – Bloco A – 6 andar, Ilha do Fundão.

