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ATA DA 171 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
a

Às quatorze horas e quinze minutos do dia nove de junho de 2005, teve início a 171 Reunião Ordinária Aberta da AUREMN,
realizada na sala de reuniões da AUREMN (sala 445), Instituto de Física da UFRJ. Estavam presentes Sonia M. C. Menezes,
Rosane San Gil, Peter Seidl, Rosana Garrido, Maria Inês Bruno Tavares, João Otávio A. Lins, Naira Machado Ruiz e Sandra
Mello. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 170ª Reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas modificações. A
seguir tratou-se dos novos associados. Luzineide solicitou à Sonia que apresentasse 2 novos associados que por terem uma ou
duas indicações de sócios quites dependendo da categoria de sócio, foram automaticamente aceitos. São eles: Liliane Cabrini e
Ralph Flachsbart como representante da Norell (Sócio colaborador- Pessoa Jurídica). O assunto tratado a seguir foi o X
Encontro de Usuários de RMN. Sonia apresentou uma lista de elogios ao evento recebidas principalmente dos participantes
estrangeiros. Foi decidido que esta lista será colocada na página do evento com o título de Comentários do X Encontro. Sonia
os compilará e enviará para João Otávio colocá-los na página. Sonia comentou também que já estava de posse de uma cópia
eletrônica das palestras do evento. Os presentes sugeriram a colocação das palestras também na página do evento disponíveis
para todos. Sonia providenciará o envio das mesmas a João Otávio. Quanto à prestação de contas do evento, Sandra e
Rosane comentaram que a AUREMN ainda deve o pagamento de alguns serviços pois ainda não havia recebido vários
patrocínios e pagamentos em cartão de crédito que iriam entrar na conta da AUREMN somente na segunda quinzena de Junho.
Informaram também que a FAPERJ ainda estava julgando o patrocínio ao evento. Em seguida Sonia levantou assuntos ligados
à 22ª Assembléia Geral realizada durante o evento de Angra. Informou que tanto a ata quanto as modificações do estatuto
estão sendo vistas pelo advogado da AUREMN no sentido de colocar a melhor redação possível para os itens do estatuto
votados na Assembléia. Foi solicitado à Rosana Garrido (Comissão de Nomenclatura) que envie imediatamente para a rede da
AUREMN os itens traduzidos já apreciados pela Comissão que necessitam ser votados e aprovados na próxima reunião.
Rosana deverá dar um prazo a todos para que dêem sua opinião. Foi solicitado por Rosana Garrido que as atas de reunião da
AUREMN voltem a ser colocadas na página da AUREMN. Sonia ficou de enviar as atas desde janeiro de 2004 ao João Otávio
para que sejam disponibilizadas. Ainda sobre a Assembléia Geral foi colocado ainda que Figueroa deverá redigir carta aos
principais fornecedores de criogênicos do país para solicitá-los mais atenção com prazos e atendimento em geral para
fornecimento de hélio líquido aos Labs. de RMN. Sonia passará a Figueroa o resultado da pesquisa efetuada durante o
Encontro para que a partir dos resultados da mesma, rediga a carta aos fornecedores. Sonia informou que já foi procurada pela
White Martins que solicitou à AUREMN o mapa de distribuição dos equipamentos supercondutores no pais e o nome e e-mail
dos responsáveis por estes equipamentos principalmente no Nordeste para iniciar um trabalho de melhoria do atendimento.
Outro assunto da Assembléia discutido foi a carta que ficou de ser redigida pela Diretoria ressaltando a participação do Prof.
Spisni e seu grupo na AUREMN e sugerindo que continuem ativos na Associação bem como a qualidade dos trabalhos de RMN
desenvolvidos pelo seu grupo. Os presentes entenderam que a AUREMN deverá enviar a carta para o Prof. Spisni. A seguir,
Naira pelo Comitê de Biblioteca solicitou a João Otávio que disponibilizasse na página “web” da AUREMN o acervo da
Biblioteca da AUREMN para que os associados acessem diretamente e também solicitem empréstimos eletronicamente. Além
do acervo da Biblioteca será disponibilizado também o banco de dados dos associados para alteração direta dos cadastros e
também para subsidiar o “Quem é Quem“ na RMN do Brasil. João Otávio marcou com Naira e Sonia reunião específica para
tratar destes assuntos. Quanto ao Comitê de Publicações, Peter informou à Inês que enviará trabalho para o próximo número
da revista da “Annals”. Inês solicitou a João Otávio que se pense em colocar na página da AUREMN um “template” para os
trabalhos a serem publicados no “Annals of Magnetic Resonance” para facilitar o trabalho de edição. Rosane San Gil prestou
contas dos módulos I a IV do Curso de RMN realizados este ano. Verificou-se que o módulo II apresentou saldo positivo e os
demais ficaram com uma margem positiva muito pequena. A assunto tratado a seguir foi a IX Jornada Brasileira de RM. Sonia
apresentou um resumo das decisões tomadas na reunião da Diretoria com os Organizadores locais (de Pernambuco)
presentes no X Encontro de Usuários. Peter Seidl informou que estaria indo para Holanda e Alemanha em 18 de Junho e que lá
encontraria com o Prof. Kleinpeter que trabalha com RMN de moléculas pequenas que virá o ano que vem passar uma semana
na Escola de Química da UFRJ. Peter perguntou se haveria interesse em traze-lo ao Brasil em data próxima à Jornada para
aproveitá-lo como palestrante convidado da mesma. Como a passagem internacional já estaria coberta por seu projeto de
pesquisas, a AUREMN só teria a despesa da passagem Rio-Recife-Rio do Prof., além da estadia dele em Pernambuco. Sonia
ficou de consultar os organizadores de Pernambuco para verificar interesse local no trabalho do Prof. Kleinpeter e passar a
informação à Peter Seidl antes de sua viagem. Quanto ao registro da “marca” AUREMN no INPI, Sandra informou que estão
sendo tomadas as providências cabíveis. Em assuntos diversos Sonia colocou que recebeu e-mail da Dra. Desiree Tsao, que
soube de nossa Associação via Internet que é brasileira de nascimento mas que trabalha na Cia Wyeth Research (Cambridge,
MA) com RMN à 9 anos como Chefe do grupo de RMN de proteínas. Ela manifestou interesse em participar de nossos eventos
mostrando o trabalho que ela faz no Wyeth. Sonia e Figueroa responderam a seu e-mail colocando como, quando e com que
objetivos são realizados os nossos eventos e que ela seria muito bem vinda se inscrevendo e enviando seus trabalhos para
qualquer um deles. Também foi informado o e-mail recebido do Prof. Victor Rumjanek agora na Universidade Federal do Pará
se oferecendo para escrever um livro sobre RMN aplicado à matéria orgânica do solo. Sonia irá pedir a Figueroa editor chefe
dos livros da AUREMN que responda ao Prof. Victor. Ainda em assuntos gerais Sonia informou do e-mail recebido de nossa
associada Ana Carolina Zeri, atualmente nos USA informando à AUREMN de sua recente contratação para trabalhar no Lab. de
RMN do LNLS. Não havendo mais assuntos a reunião foi encerrada marcando-se a próxima, para dia 07 de julho de 2005 às
14:00 hora na sala de reuniões da AUREMN situada no IF/UFRJ, Cidade Universitária , Bloco A sala 445.

