
ATA DA 211a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às dezessete horas do dia 19 de fevereiro de 2009, teve início a 211ª Reunião Ordinária Aberta 
da AUREMN, realizada na Sala de reuniões do Departamento de Química do IME, 3o. andar – 
Praça General Tibúrcio, 80 – Urca. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar (Presidente da 
AUREMN), Luzineide W. Tinoco, Sonia M. Cabral de Menezes e Sandra M. Mello Silva. Foi lida e 
aprovada a ata da 209ª reunião. O primeiro assunto a ser tratado foi o 12o Encontro de Usuários 
de RMN/3o Encontro Iberoamericano de RMN. Sonia informou que a Petrobras concedeu auxilio 
de R$32.000,00 e terá como contrapartida a inscrição grátis de 4 funcionários no evento. Informou 
ainda que a CIL e a TECMAG pagarão os patrocínios em dinheiro. A ACD solicitou que em troca 
da lista de participantes da última Jornada poderia entrar com o patrocínio de US$ 500.00 ao 
invés dos US$ 250,00 originalmente propostos, o que foi aceito por todos. A Tédia Brasil e a 
Bruker participarão na categoria mais alta de patrocínio e a Varian ainda não respondeu, mas já 
foi contatada. Sonia ainda está aguardando o retorno das empresas White Martins, Cristália e 
SINC, além de Magritek e MasterC. Sonia relatou ainda que Miquel Pons informou que ele e 
Fernando Lopez Ortiz conseguiram patrocínio do Governo Espanhol e que não necessitariam da 
cobertura financeira do auxílio Espanha-Brasil da CAPES, que poderiam ser utilizados para 
despesas com os demais convidados espanhóis. Figueroa solicitou à Sandra de verificasse se 
isso seria possível. Foi aprovada também a isenção da inscrição de dois espanhóis: Antonio 
Donaire e Miguel Feliz, à pedido de Miquel Pons. Sonia pedirá a Miquel Pons o logo da Instituição 
Governamental Espanhola que esta dando o auxílio, para ser colocada no material do evento. 
Luzineide informou que iniciará imediatamente a convocação das pessoas para “referagem” dos 
trabalhos.  Sonia informou que esta recebendo os abstracts de todos os convidados e quando 
estiver de posse de todos eles os enviará imediatamente para Sandra. Foi aprovado pela Diretoria 
que Sandra contratasse de imediato uma pessoa para ajudá-la na secretaria, principalmente neste 
período próximo ao evento. Informou que nossa contabilidade esta muito atrasada e que isso 
poderá em breve prejudicar a AUREMN em vários aspectos que a Denise havia listado, além de 
estarmos em situação totalmente irregular se houver uma auditoria. Sonia ficou de ir falar 
pessoalmente com Rosane para resgate dos blocos de recibos e talões de cheques já utilizados, 
referentes aos últimos dois anos, de forma a atualizar a situação fiscal da auremn, o que foi 
aprovado por todos. A seguir Sonia, a pedido de Naira que não pode comparecer a reunião, 
relatou a lista de novos sócios já aprovados por terem as indicações necessárias, faltando apenas 
a confirmação do pagamento das taxas de filiação e anuidade: Khalil Duna (Tédia Brasil), Thais 
Mendonça Barbosa, Antonio José da Costa Filho, Jonas Mattias Fredriksson, Alessandra Prando, 
Rafael Choze, Tiago Venâncio, Lorena Mara Alexandre e Silva e Elenilson Godoy Alves Filho. O 
candidato a sócio Sidmar Alves da Cunha deverá ser contatado pela tesouraria. A seguir definiu-
se a Tabela de reuniões Ordinárias da AUREMN para o primeiro semestre de 2009 que deverão 
ocorrer sempre às sextas feiras pela manhã, conforme levantamento de horários disponíveis dos 
membros da diretoria, feito pela Rosane: 13 de março, 17 de Abril, 7 de maio (Assembléia Geral 
durante o Encontro de Usuários ), 19 de Junho e 17 de julho. Sem mais assuntos a tratar, a 
reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 13 de março de 2009 às 9:00 horas, 
na Sala de reuniões do Departamento de Química do IME, 3o. andar – Praça General Tibúrcio, 80 
– Urca. 
 


