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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Prezados colegas:
Com este Boletim, a diretoria 2002-2004 da SBMM encerra oficialmente sua gestão. Acreditamos haver feito um
trabalho digno, do qual podemos nos orgulhar. Quatro eventos foram realizados. Em 2002 tivemos o VIII Micromat e o
Simpósio de Metodologias em Microscopia, realizados simultaneamente em Curitiba, compondo o evento “Microscopia e
Microanálise no Mercosul”. Em abril de 2003 ocorreu em Búzios, RJ, o II LASPM (Latin American Symposium on
Scanning Probe Microscopy) e em setembro o XIX Congresso da SBMM.
Os resumos apresentados nestas reuniões foram antes submetidos a uma comissão científica e foram posteriormente
publicados em edições da Acta Microscopica. Seguindo uma ordem cronológica, de acordo com os eventos, os trabalhos
foram publicados das seguintes formas: CD, impresso e, por último, na forma virtual, estando disponíveis na página da
SBMM. Também logramos resgatar uma dívida da SBMM com vários de seus sócios: o volume 12 (1) da Acta
Microscopica, contendo trabalhos plenos decorrentes de painéis apresentados no XVIII CSBMM, em Águas de Lindóia,
foram publicados na forma completa, sendo impressos e distribuídos, também estando disponíveis na forma virtual na
página da SBMM. Embora as regionais ainda permaneçam incipientes, já detectamos lideranças que despontam nos
diferentes Estados, prevendo a nucleação de novos grupos de pesquisa onde a microscopia é uma ferramenta fundamental.
Sinto-me feliz em passar a Sociedade, que já tive a honra de presidir várias vezes, a um grupo forte e competente, onde
a juventude e o entusiasmo fazem prever mais um período de sucesso e consolidação da posição ocupada pela SBMM no
cenário das sociedades científicas. A alternância da presidência entre as áreas de Biologia e Ciência dos Materiais parece
consolidada, assim como a integração de estados fora do eixo Rio-SP na composição da diretoria.
Não poderia deixar de agradecer a todos os colegas, Paulo Fichtner, Dorly Buchi, Luiz Henrique de Almeida e Carlos
Achete, que aceitaram compartilhar comigo a responsabilidade de presidir a SBMM neste biênio. Neste boletim os sócios
encontrarão a prestação de contas da tesouraria, reflexo da dedicação e competência desta equipe. Para o bom andamento
dos trabalhos também foi fundamental a participação de nossa estagiária, Adriana Lusquiños, que atendeu à secretaria
durante todo o período. A editoração digital dos resumos do XIX CSBMM e da revista, elogiada por todos, foi fruto do
trabalho de Jailton Damasceno, a quem também agradeço. A Diretoria anterior, principalmente os colegas da UFSCar, que
sempre estiveram dispostos a nos ajudar tanto na realização dos eventos, na atualização da página e prestando informações.
Finalmente, desejo que a nova diretoria tenha muito sucesso e que novas conquistas sejam alcançadas nos próximos
anos. A todos que nos prestigiaram, seja trabalhando na organização ou participando das atividades e eventos da SBMM,
meu muito obrigado!

Prof. Wanderley de Souza
Presidente da SBMM

NOTÍCIAS
Simpósio Temático na Área de Biologia e IX MICROMAT
Os dois simpósios da SBMM serão realizados consecutivamente no mês de outubro.

NOVOS ENDEREÇOS DA SBMM
Tire suas dúvidas, mande a sua matéria, este veículo é
também um meio para divulgar as atividades das
Regionais, notícias e eventos na área de Microscopia.

Acta Microscopica
Foi publicado o número 1, volume 12 da Revista Acta Microscópica, com os
trabalhos completos selecionados no XVIII CSBMM.

Endereço: At. Prof. Fernando Galembeck
Instituto de Química - UNICAMP
Cx. Postal: 6154 – CEP 13084-971
Campinas – SP

Anuidades
Estamos apresentando nesta edição o número consolidado de sócios estatutariamente
em dia com a SBMM. Estamos enviando também a carta de cobrança da anuidade
2004.

Fone/Fax: (19) 3788-3080

Regional Rio da SBMM

E-mail:

sbmm@iqm.unicamp.br

Será realizada no dia 14 de maio deste ano, no prédio do INCA, na cidade do Rio de
Janeiro.

Internet:

www.sbmm.org.br

Mais informações na pág. 3.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
MICROSCOPIA E MICROANÁLISE
BALANÇO SBMM
A seguir estão apresentados os Balanços Financeiros, resumidos dos anos de 2003 e 2004 até o mês de março, com os itens de receitas e
despesas realizadas com a antiga Diretoria. O balanço de 2002 foi publicado no Boletim Informativo, Novembro 2003 - ANO 6 No 3.

BALANÇO SBMM 2003
RECEITAS
Saldo em 31/12/2002

23512,08

Anuidades

27005,00

Inscrições II ILASP

3450,00

Patrocínios II ILASP

16700,00

Inscrições XIX CSBMM

51072,71

Patrocínios XIX CSBMM

31000,00

Rendimentos

17721,18

Reembolso XIX CSBMM

11466,40

Saldo de passagens e estadia palestrantes

SALDO

7692,06

Reembolso Congresso Curitiba
Direitos autorais

DESPESAS

578,05
2062,63

CPMF

943,38

Secretária

6400,00

Papelaria

5763,80

Correio

3811,87

Taxi

686,70

Cartório

216,22

Contador

7758,43

Gráfica e Xerox

5346,10

Taxas Bancárias

216,21

Secretaria de congressos

9962,50

Transferência para II ILASP

20200,00

Copiadora Xerox

707,13

Componentes de computadores

172,60

Filiações

1207,53

Hotel XIX CSBMM

32000,89

Passagens e estadia palestranres

31576,60

Ônibus

11715,20

Mobiliário e Material de congresso

17547,68
36027,27

BALANÇO SBMM 2004 (MARÇO)
RECEITAS
Saldo em 31/12/2002
Anuidades

260,00

Rendimentos

772,33

Reembolso XIX CSBMM

31618,56

Reembolso II ILASP

12750,00

Patrocínio Acta Microscopica
CPMF

DESPESAS

1000,00
26,96

Apoio impressão

2250,00

Secretária

1500,00

Editoração Anais II ILASP

237,50

Correio

414,68

Transportadora
Despesas com Contador
Xerox
Taxas Bancárias
Filiações

SALDO

36027,27

70,93
1432,00
36,00
9,00
95,42
76355,67

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
MICROSCOPIA E MICROANÁLISE
NOTÍCIAS
SIMPÓSIO TEMÁTICO NA ÁREA DE BIOLOGIA - 2004
A SBMM realizará seu Simpósio Temático na área de biologia entre 5 e 8 de outubro de 2004, na cidade de
Salvador, Bahia. Será um encontro temático abordando principalmente Patógenos, Plantas Medicinais e Técnicas
Avançadas de Microscopia - temas de grande relevância regional e nacional, cujo estudo pode ter grandes
repercussões sócio-econômicas.
Maiores informações: sbmm2004@cpqgm.fiocruz.br

IX MICROMAT - 2004
O Simpósio Brasileiro sobre Microscopia em Materiais - MICROMAT 2004 será realizado de 10 a 13 de outubro,
em Foz do Iguaçu, juntamente com a 3a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisas em Materiais SBPMAT. Estão programados dois simpósios temáticos, sessões de comunicações orais e de posters. Os simpósios
temáticos serão os seguintes:
i) Microscopia Analitica, no qual já está assegurada a participação de Miguel José Yacamán e Peter Crozier;
ii) Atomic-scale Characterization of Materials, em homenagem a Manfred Ruhle.
A chamada de trabalhos para o MICROMAT e a reunião da SBPMAT deverá ser divulgada brevemente.

ACTA MICROSCOPICA
Lembramos, que os suplementos B e C do volume 12 da Revista Acta Microscopica,
referente aos trabalhos nas áreas de Biologia e de Materiais respectivamente apresentados
no XIX CSBMM em Caxambu, estão disponíveis na página da SBMM. O número 1 do
volume 12 da Revista Acta Microscopica, referente aos trabalhos selecionados no XVIII
CSBMM foram publicados na forma completa, sendo impressos e distribuídos para os
autores, bibliotecas e Sociedades de Microscopia Latino Americana. Este suplemento
encontra-se também na forma virtual na página da SBMM (www.sbmm.org.br).

ANUIDADES
O número de sócios efetivos, ou seja em dia com as suas obrigações estatutárias, da SBMM chega a 684, estando a
listagem dos sócios e seus respectivos pagamentos, publicada na página da SBMM (www.sbmm.org.br). Por favor,
verifique se sua condição está de acordo com os pagamentos realizados.
Está sendo enviada com este Boletim a carta de cobrança das anuidades da SBMM referente ao ano de 2004. Devido
aos problemas de identificação dos depósitos acontecidos na conta da SBMM, estamos mudando a forma de
cobrança. Para o pagamento duas opções poderão ser tomadas. 1) Depósito identificado na conta da SBMM Banco do Brasil, Agência Unicamp 2447-3, Conta-corrente 11183-X. 2) Envio de cheque nominal para o seguinte
endereço: At. Prof. Fernando Galembeck - Instituto de Química – UNICAMP - Cx. Postal: 6154 – CEP 13084-971
- Campinas - SP

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
MICROSCOPIA E MICROANÁLISE
REGIONAL RIO DA SBMM - 2004
A regional Rio da SBMM fará seu primeiro encontro deste ano dia 14 de maio próximo. O local escolhido é o Centro de
Pesquisas do Instituto Nacional do Câncer, onde o Dr. Jose Morgado Diaz se encontra à frente do Laboratório de
Biologia e Ultraestrutura Celular. Na programação estão previstas, além da visita às instalações e da apresentação das
linhas de pesquisa desenvolvidas pelo laboratório, uma palestra do pesquisador Valério Matias, doutorando da
Universidade de Guelph, no Canadá, sobre o uso da técnica de filmes congelados e congelamento por alta pressão no
estudo de bactérias e estruturas bacterianas. Ligada à área de ciências dos Materiais, a doutoranda Lídia Ágata de Sena,
apresentará os resultados que vem obtendo no desenvolvimento de materiais à base de fosfatos de cálcio para aplicações
médico-odontológicas. Esperamos que, como das outras vezes a reunião seja agradável e estimule a integração e a
colaboração entre os diferentes grupos de pesquisa.

AGÊNCIAS FINANCIADORAS E EXPOSITORES
Não podemos deixar de agradecer as Agências financiadoras e as empresas que participaram das exposições comerciais,
pois sua contribuição foi de grande importância para a realização dos eventos da SBMM.

DMI

