regular. Como exemplo das dificuldades associadas a esta revista, os
artigos completos que foram submetidos por ocasião do
MICROMAT 2001, ainda não foram publicados.
A Ata da Assembléia Geral Ordinária da SBMM, realizada durante o XVIII CSBMM em Águas de Lindóia, também é publicada
neste boletim, com vários informes de nossa Diretoria. Dois aspectos discutidos nesta Assembléia devem ser enfatizados como temas
de discussão para a nova Diretoria: a proposta de mudança de estatuto, desvinculando a posse da Diretoria com a Assembléia durante o
Congresso bienal e a viabilização de uma sede administrativa permanente para a SBMM.
Re-enfatizamos o convite para os associados se cadastrarem na
Lista de Discussão da SBMM, que está disponível na nossa home-page,
que agora tem um endereço permanente (http://www.sbmm.org.br)
com registro na FAPESP.
A nova Diretoria será sediada no Rio de Janeiro, com a seguinte
constituição:

Este é o último boletim da Diretoria 2000-2001, onde apresentamos o balanço financeiro de nossa gestão e uma avaliação das
atividades realizadas nestes 02 últimos anos. Em relação ao balanço
financeiro, o saldo da Sociedade tem crescido sistematicamente; neste
ano estamos também podendo repassar para a nova Diretoria recursos superiores aos que nos foram repassados. O aumento corresponde
basicamente aos pagamentos das anuidades da SBMM, indicando
que os eventos científicos puderam ser organizados sem onerar os
recursos da Sociedade (o que claramente depende das políticas oficiais
de financiamento e portanto, nem sempre é possível). Apesar deste
fato positivo, é importante salientarmos o enorme custo associado
ao Congresso da SBMM, principalmente devido a impressão dos
Anais; deste último Congresso, por exemplo, estão sendo impressos
03 volumes totalizando cerca de 1600 páginas de impressão de alta
qualidade. Acreditamos que esta política de impressão dos Anais
deve ser reavaliada em função do custo e também pelo fato de que
algumas entidades financiadoras (FAPESP, por exemplo) estarem
somente apoiando publicações de Anais em forma eletrônica.
Trazemos também neste Boletim um histórico dos eventos
científicos da SBMM desde a sua fundação e descrevemos os eventos
que foram organizados durante a nossa gestão. Acreditamos que a
organização destes eventos foi bastante satisfatória, indicado pelo
número de participantes, qualidade dos trabalhos e avaliação informal dos participantes. Entretanto a SBMM deve urgentemente
rediscutir sua posição em relação a Acta Microscopica caso o seu novo
editor, Prof. Miguel Yacaman não consiga viabilizar sua publicação

Presidente: Wanderley de Souza

Vice-Presidente (Biologia): Dorly de Freitas Buchi
Vice-Presidente (Materiais): Paulo Fichtner
Secretário: Carlos Achete
Tesoureiro: Luis Henrique de Almeida
Finalizamos, desejando os melhores votos para a nova Diretoria, esperando que a SBMM continue recebendo o apoio de seus
associados.

Diretoria 2000/2001

Expediente

Presidente: Walter José Botta Filho
Vice-Presidente (Materiais): Luis Henrique de Almeida
Vice-Presidente (Biologia): Edna Haapalainen
Secretário: Alberto Moreira Jorge Jr.
Tesoureiro: Juno Gallego

Responsável: Walter J. Botta Filho
Coordenador: Alberto M. Jorge Jr
Impressão: The Print Shop
Editoração: Marco A. M. L. Prieto
Marco A. M. L. Prieto Fº
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Realizada durante o XVIII Congresso da Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise
Diretoria da SBMM espera que com a indicação do novo
Editor a revista volte a ser publicada regularmente, justificando o apoio da SBMM a esta revista; h) Mencionou a
entrega de uma placa como homenagem da atual Diretoria da SBMM ao Prof. Antonio Sesso pelas valiosas contribuições deste Professor para a área de microscopia eletrônica no país e para o fortalecimento da SBMM. 1.2. Informe dos Presentes. Não havendo nenhum informe dos
presentes passou-se ao item 2. Ordem do Dia. 2.1. Proposta de Alteração no Estatuto da SBMM. Após manifestações e esclarecimentos sobre o motivo desta proposta e também as restrições estatutárias em relação às mudanças do Estatuto, este item foi retirado de pauta, ficando a sugestão de que proposta seja re-encaminhada pela
nova Diretoria. 2.2. Balanço Financeiro Parcial. O Tesoureiro, Prof. Juno Gallego, esclareceu que o Estatuto da
SBMM, prevê a explanação do Balanço Parcial, que foi
feito pelo mesmo. Após a explanação e colocado em votação, o mesmo, foi aprovado, por unanimidade, anexando a
esta Ata cópia deste Balanço Parcial. 2.3. Eleição da Diretoria da SBMM para o Biênio 2002-2004. A Profª Dorly
de Freitas Buchi (UFPR), expôs à plenária uma proposta de
composição para a nova Diretoria da SBMM. Tendo sido a
única proposta, foi colocado em votação, e aprovada, por
unanimidade, ficando assim composta a nova Diretoria da
SBMM para o Biênio 2002-2004: Prof. Wanderley de Souza (UFRJ), Presidente; Profª Dorly de Freitas Buchi (UFPR),
Vice-Presidente – Ciências Biológicas; Prof. Paulo Fichtner,
Vice-Presidente – Ciências dos Materiais; Prof. Carlos Achete
(COPPE/UFRJ), Secretário e, futuramente, será indicado o
novo Tesoureiro. Foi, também apresentada, pela Profª Dorly
de Freitas Buchi, indicação de nomes para as Secretarias
Regionais, que a nova Diretoria pretende implementar. O
Prof. Guillermo Sollorzano, sugeriu que as Secretarias Regionais sejam incorporadas no Estatuto da SBMM; sendo que
esta sugestão deverá ser incluída em uma eventual proposta
de alteração do Estatuto. 3. Diversos. 3.1. Homenagem
póstuma ao Prof. Russel. A Profª Edna Freymuller
Haapalaimen (UNIFESP), informou o falecimento do Prof.
Russel, que já participou de vários eventos da SBMM, prestando-lhe uma homenagem, aplaudida por todos os presentes. 3.2. Sede Administrativa. Foi lembrado por vários
presentes na Assembléia, a necessidade de colocar como tema
de interesse da SBMM, a discussão sobre uma Sede Administrativa Permanente da SBMM; a nova Diretoria da SBMM
eleita na Assembléia, prontificou-se a assumir esta proposta
e encaminhar as discussões. E, não havendo nada mais a
tratar, às oito horas e cinquenta minutos, o Presidente deu
por encerrada a reunião. Eu, Alberto Moreira Jorge Jr. secretariei a Reunião, redigi a presente Ata, a qual será assinada
pelo Presidente e pelo Secretário da SBMM. Águas de
Lindóia, trinta de outubro de 2001.

Aos trinta dias do mês de outubro de 2001, foi realizada, em Águas de Lindóia, a Assembléia Geral Ordinária
da SBMM. O Presidente, Prof. Walter José Botta Filho
(DEMa/UFSCar), às dezenove horas, convocou, para compor a mesa, os integrantes da atual Diretoria: a Vice-Presidente - Ciências Biológicas, Profª Edna Freymuller
Haapalaimen (UNIFESP), o Vice-Presidente - Ciências dos
Materiais, Prof. Luiz Henrique de Almeida (COPPE/UFRJ),
o Secretário, Prof. Alberto Moreira Jorge Júnior (DEMa/
UFSCar) e o Tesoureiro, Prof. Juno Gallego (UNESP-Ilha
Solteira), dando início aos trabalhos, de acordo com a pauta
divulgada, com a presença de 88 (oitenta e oito) associados. As primeiras palavras foram de saudação aos presentes, passando-se a leitura da Ata da Assembléia Geral Ordinária do XVII Congresso da SBMM (sessão 15 de outubro de 1999), Santos, SP. Após a leitura e colocado em
votação, a mesma, foi aprovada, por unanimidade. 1. Informes. 1.1. Informes da Presidência. a) a SBMM tornou-se Sociedade Científica Associada à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que conta atualmente com 62 (sessenta e duas) Sociedades associadas; b)
Relacionou-se, nominalmente, as entidades participantes do
XVIII CSBMM, como se segue: IFSEM, representada pelo
Prof. Archie Howie; CIASEM, representada pelo Prof.
Guillermo Sollorzano; MAS, representada pelos Profs.
Barry Carter e Richard Leapmann; c) Relatou-se sobre as
dificuldades de manter a regularidade dos Boletins Informativos, inicialmente previstos a serem publicados a cada
3 (três) meses; d) Informou sobre a criação via internet da
Lista de Discussão com assuntos pertinentes a SBMM e
microscopia em geral; e) Informou as ações para registrar
o endereço da Home Page da SBMM junto a FAPESP,
tornando definitivo este endereço eletrônico, independente o servidor a que está vinculada; f) Relatou a realização
dos eventos durante a gestão atual, a saber: 1) 1° Latin
American Symposium on Scanning Probe Microscopy, em
São Pedro nos dias 02 a 04 de abril de 2001, tendo sido os
trabalhos publicados em um número regular da revista Acta
Microscopica, 2) 7° MICROMAT, que se realizou em São
Pedro nos dias 03 a 06 de Dezembro de 2000, tendo sido
os resumos estendidos publicados em Suplemento da revista Acta Microscopica; 3) XVIII CSBMM, o qual teve
um breve relato do Prof. Alberto Moreira Jorge Júnior,
responsável pela sua organização: foram registradas 858
pré-inscrições, com 675 trabalhos submetidos, tendo sido
631 aceitos para publicação, foram apresentados 659 trabalhos; o total de participantes foi 749, dos quais, 50 participaram sem apresentação de trabalho, sendo apresentados 413 trabalhos da área de Biologia e 246 da Ciências
dos Materiais; g) Relatou sobre a situação atual da revista
Acta Microscopica, que tem como novo Editor desde o
último congresso do CIASEM, o Prof. Miguel Yacaman; a
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Período: 04/2000 - 02/2002
1. CRÉDITOS
1.1. Transferência da Diretoria 1998-1999 ............................................................................................. R$
1.2. Anuidades ......................................................................................................................................... R$
1.3. Inscrições em Congressos, Vendas de Estandes, Patrocínio ....................................................... R$
1.4. Bônus Movimentação Conta Bancária ........................................................................................... R$
1.5. Rendimentos - Aplicações Financeiras ........................................................................................... R$

TOTAL DOS CRÉDITOS

55.098,91
25.892,16
451.730,96
190,10
12.238,31

R$

545.150,44

2. DÉBITOS
2.1. Despesas Bancárias ........................................................................................................................... R$
2.2. Honorários Contábeis ..................................................................................................................... R$
2.3. Despesas com Secretaria ................................................................................................................... R$
2.4. Despesas Postais .............................................................................................................................. R$
2.5. Despesas de Viagem ........................................................................................................................ R$
2.6. Despesas com Hospedagem ........................................................................................................... R$
2.7. Material de Informática/Escritório ................................................................................................ R$
2.8. Material Permanente (Computador, Impressora, Scanner, Mobiliário) ..................................... R$
2.9. Despesas com Serviços Gráficos ..................................................................................................... R$
2.10. Contribuições e Impostos (INSS/IR) ......................................................................................... R$
2.11. Despesas com Alimentação ........................................................................................................... R$
2.12. Fretes e Transportes ....................................................................................................................... R$
2.13. Despesas com a Organização de Eventos ................................................................................... R$
2.14. Encargos com Associações Internacionais (IUMAS/IFSEM) .................................................. R$

TOTAL DOS DÉBITOS

SALDO FINAL EM 28.02.2002

2.241,38
4.325,60
5.234,93
5.803,29
45.119,22
23.848,12
2.915,82
5.072,80
116.749,44
7.411,78
497,72
9.248,50
225.427,64
3.302,42

R$

457.198,66

R$

87.951,78

X Colóquio - 1985: São Paulo - ICB USP, Organizador:
Helena de Souza Santos.
Simpósio Técnicas Esp. ME Aplicadas Ciências Biomédicas
- 1986: Caxambu, Organizador: Wanderley de Souza
XI Colóquio - 1987: Caxambu, Organizador: Wanderley
de Souza.
Micromat-88 - 1988: São Paulo, Organizador: Guillermo
Solorzano.
Simpósio Citoquímica Ultraestrutural - 1988: Curitiba,
Organizador: Wanderley de Souza.
XII Colóquio - 1989: Caxambu, Organizador: Wanderley
de Souza.
Sistema Endosômico/Lisosômico - 1991: São Paulo,
Organizador: Antonio Sesso.
Micromat-90 - 1990: São Paulo, Organizador: Helena
de Souza Santos e Guillermo Solorzano.
XIII Colóquio - 1991: Caxambu, Organizador: Antonio
Sesso.
Micromat-92 - 1992: Rio de Janeiro, Organizador: Luiz
Henrique de Almeida.
Simpósio Técnico Esp. Ultr. Membranas Biológicas 1992: Nova Friburgo Organizador: Wanderley de Souza.

Os seguintes eventos foram oficialmente organizados pela
SBMM desde sua fundacão:
I Colóquio - 1970: Ribeirão Preto-Faculdade de Medicina, Organizador: Victorio Valeri.
II Colóquio - 1971: São Paulo - Escola Politécnica USP,
Organizador: Paulo R. Arruda (fundação e eleição 1a.diretoria SBME)
Reunião Extraordinária - 1972 São Paulo.
III Colóquio - 1973: Rio de Janeiro - Instituto de Biofísica
UFRJ, Organizadores: Hertha Meyer e R. Machado.
IV Colóquio/II Congresso Latino-Americano ME - 1974:
Ribeirão Preto Organizador: Victorio Valeri.
V Colóquio - 1976: Piracicaba - CENA Organizador:
Darcy M. Silva.
VI Colóquio / V Panamericano de Anatomia / XII
Bras.Anatomia/XIV Rioplatense de Anatomia - 1978: São
Paulo, Organizador: Antonio Sesso.
VII Colóquio / II Congresso de Biologia Celular - 1980:
Rio de Janeiro, Organizador: Wanderley de Souza.
VIII Colóquio - 1981: Rio de Janeiro - Academia Brasileira de Ciências Organizador: Wanderley de Souza.
IX Colóquio - 1983: Ribeirão Preto, Organizador: Ithamar
Vugman.
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XIV Colóquio - 1993: Caxambu, Organizador: Wanderley
de Souza.
Criométodos e Imunomarcação - 1994: São Paulo - EPM,
Organizador: Edna Haapalainen.
Micromat 94 - 1994: São Carlos, Organizadores: Walter J.
Botta Filho e Alberto Moreira Jorge Júnior.
XV Encontro/III Conferência Interamericana de ME 1995: Caxambu, Organizador: Elliot W. Kitajima.
Micromat-96 - 1996: Rio de Janeiro, Organizador:
Guillermo Solorzano.
II Simpósio Citoquímica Ultraestrutural - 1996: Rio de
Janeiro, Organizador: Maria de Nazareth Meirelles.
XVI Encontro - 1997: Caxambu, Organizador: Guillermo
Solorzano.

e
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Quantificação & Apoptose - 1998: São Paulo, Organizador:
Edna Haapalainen.
Micromat-98 - 1998: Lindóia, Organizador: Pedro Kiyohara.
XVII Encontro - 1999: Santos, Organizador: Edna
Haapalainen.
Micromat-2000 - 2000: São Pedro, Organizadores: Walter
José Botta Filho e Alberto Moreira Jorge Júnior.
1 st Latin American Symposium on Scanning Probe
Microscopy - 1 LA SPM - 2001, Organizador: Paulo Sérgio de
Paula Herrmann Jr, Luiz Alberto Colnago, Luiz Henrique Caparelli
Mattoso, Odilio Benedito Garrido de Assis ((Embrapa-São Carlos),
com o apoio da SBMM.
XVIII CSBMM - CSBMM 2001 - 2001: Organizadores:
Walter José Botta Filho e Alberto Moreira Jorge Júnior.

O 1 LA SPM cobriu uma grande faixa de temas associados à Caracterização Microestrutural e Analítica de Materiais e
Sistemas Biológicos, contando com a presença de vários convidados, responsáveis pelas palestras plenárias.
Espera-se, com este evento, a consolidação da área de
microscopia de sonda, que vem se expandindo intensamente no
Brasil e que conta hoje com mais de 30 microscópios instalados.

7º Congresso Brasileiro de Microscopia de Materiais MICROMAT 2000
3-6 dezembro, 2000 São Pedro - SP – BRASIL
O 7º Congresso Brasileiro de
Microscopia de Materiais - MICROMAT
2000, manteve a tradição de ser o evento
de referência no Brasil, na área de
microscopia aplicada a materiais. Nesta edição, o MICROMAT 2000 foi realizado em
conjunto com o 14º Congresso Brasileiro
de Engenharia e Ciência dos Materiais CBECIMAT, no Hotel Fonte Colina Verde em São Pedro - SP,
3-6 de dezembro de 2000.
A Conferência, que abordou métodos de investigação em
escala microscópica e suas aplicações na Ciência e Engenharia
de Materiais, teve um comparecimento excelente, tendo sido
efetivamente apresentados 195 trabalhos.
Além dos convidados nacionais, o evento contou também
com a presença de 7 convidados estrangeiros que contribuíram
com o elevado nível técnico das palestras plenárias.

XVIII Congresso da Sociedade Brasileira de Microscopia e
Microanálise CSBMM 2001
28-31 outubro, 2001 Águas de Lindóia - SP – BRASIL
O Congresso da Sociedade Brasileira
de Microscopia e Microanálise, que nesta
décima oitava edição foi denominado
CSBMM 2001, foi realizado na cidade de
Águas de Lindóia – SP, reunindo cientistas
das áreas de biologia e de materiais com
interesse ou usuários das técnicas de
microscopia e microanálise.
O evento cobriu, como já é tradição,
uma grande faixa de temas associados à
microscopia e microanálise e veio no sentido de enriquecer a discussão e contribuir
para a melhoria da qualidade cientifica de
trabalhos desenvolvidos nestas áreas.
A realização do XVIII CSBMM deu continuidade a uma
tradição iniciada em 1970. O crescente número de trabalhos
apresentados nas sucessivas edições do CSBMM, comprova o
aumento da participação e o reconhecimento da comunidade
ao evento, como importante fórum de discussão e integração
de profissionais das diversas áreas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico de todas as regiões do país. O XVIII CSBMM
foi um grande sucesso com a participação de 950 pesquisadores e estudantes, apresentando um total de 829 contribuições
científicas.
O Programa do XIII CSBMM foi estruturado em sete
períodos de atividades técnico-científicas, manhãs e tardes dos
dias 29 e 30 de outubro e manhã do dia 31. As atividades técnico-científicas foram constituídas de Palestras Plenárias, Mesas
Redondas, Mini Simpósios, Sessões de Pôsteres e uma Exposição Comercial de Produtos, Serviços e Equipamentos. As Palestras Plenárias foram proferidas por 24 pesquisadores convidados, brasileiros e estrangeiros, que novamente asseguraram
um excelente nível técnico para o Congresso.

1 st Latin American Symposium on Scanning Probe Microscopy 1 LA SPM
2-4 Abril, 2001 São Pedro - SP – BRASIL
Este Simpósio foi um foro para a discussão entre cientistas da América Latina, sobre as técnicas de SPM, novas tendências nestas técnicas e sua aplicação potencial em ciência e tecnologia. O Simpósio configurou-se também numa excelente oportunidade para catalisar
programas de pesquisa em comum entre institutos e universidades de vários países.
A expectativa do evento, que foi
alcançada, era a de que investigadores, fornecedores de materiais e de equipamentos, fabricantes e usuários assistissem e discutissem
os usos potenciais e as atividades de P&D necessárias para promover a área de microscopia de sonda na América Latina.
O 1 LA SPM teve uma participação bastante expressiva
de pesquisadores do Brasil e do exterior, tendo sido publicado
mais de 30 artigos completos, de nível internacional, em número especial da revista Acta Microscopica.
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