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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA  
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 
Aos vinte dias do mês de maio de dois mil, como estava pre-

visto, reuniram-se no Laboratório de Idiomas do Instituto de Letras 
da UERJ, às dez horas, os membros do Círculo Fluminense de Estu-
dos Filológicos e Linguísticos – CiFEFiL. O Diretor-Presidente do 
CiFEFiL, Professor José Pereira da Silva, já tinha providenciado a 
colocação de alguns cartazes na saída dos elevadores, indicando o 
local da reunião. Estavam presentes os professores membros do Ci-
FEFiL, José Pereira da Silva, Cristina Alves de Brito, Álvaro Alfre-
do Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Araújo, Amós Coelho da 
Silva, Vito César de Oliveira Manzolillo e Alfredo Maceira Rodrí-
guez. Mais tarde chegaram os professores Salatiel Ferreira Rodrigues 
e Afrânio da Silva Garcia. Inicialmente, o Professor Alfredo Maceira 
distribuiu o Filólogo de Plantão, número vinte, entre os presentes. O 
Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor José Pereira, deu início à 
reunião, poucos minutos depois da hora marcada, solicitando à Pro-
fessora Cristina Alves que lesse a Ata da Quadragésima Terceira Re-
união Ordinária. Depois de lida, o Professor José Pereira esclareceu 
que o número quatorze da Revista Philologus, que constava como es-
tando no prelo, já fora distribuído na ocasião e que, na data presente, 
já haviam sido distribuídos também os números quinze e dezesseis, 
restando apenas no prelo o número dezessete. O redator da Ata, Pro-
fessor Alfredo Maceira, prometeu fazer aqui este esclarecimento e, 
assim, a Ata anterior foi aprovada por consenso. A seguir, o Profes-
sor José Pereira pediu licença aos membros presentes para publicar, 
excepcionalmente, na Revista Philologus, um texto de um não-sócio 
do CiFEFiL, devido à relevância do artigo e do autor. A autorização 
foi-lhe concedida por consenso e, a propósito, o Professor Álvaro Al-
fredo Bragança disse que ia convidá-lo para associar-se. O Professor 
Álvaro Alfredo Bragança entregou ao Professor José Pereira um 
cheque no valor de oitenta reais (R$ 80,00) para sua participação no 
Congresso. O Professor Vito César de Oliveira Manzolillo lembrou 
que também tinha feito entrega de um cheque com a mesma finali-
dade na reunião anterior e que não constava da ata correspondente 
por um lapso do redator, o que ficou confirmado pelos presentes. A 
seguir, passou-se ao item que tratava do IV Congresso Nacional de 
Linguística e Filologia. O Professor José Pereira disse que já estava 
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elaborando o Livro de Resumos e mostrou o estágio em que este se 
encontrava. Mostrou também os quatro volumes dos Anais do III 
Congresso Nacional de Linguística e Filologia. Os presentes elogia-
ram a apresentação gráfica dos Anais. A seguir, mostrou ainda o es-
quema da programação do Congresso e a lista das pessoas inscritas e 
das que já efetuaram o pagamento. A Professora Cristina Alves suge-
riu que só constassem da lista as pessoas que ainda não tivessem pa-
go, para facilitar o trabalho no Congresso na hora de entregar o ma-
terial aos participantes. Fez várias sugestões visando a facilitar o tra-
balho durante a realização do Congresso. No item seguinte tratou-se 
das publicações do CiFEFiL em andamento. O Professor José Pereira 
informou que para completar o número dezessete da Revista Philo-
logus faltava apenas um artigo. Propôs que os participantes das me-
sas-redondas do Congresso apresentassem até o dia trinta e um de ju-
lho do corrente seus textos integrais para poderem ser apresentados 
em forma de caderno, a fim de que cada grupo tivesse o texto de to-
dos os participantes. Quem quisesse os cadernos correspondentes aos 
outros grupos, teria que comprá-los. Passou-se depois ao caso do 
processo a que respondeu o Professor José Pereira. Ele informou 
que, devido a erro evidente de seu advogado, o processo deve ser re-
começado. A continuação, referiu-se à situação do domínio do Ci-
FEFiL www.filologia.org.br . Disse que já estava pago o correspon-
dente ao ano dois mil. A importância corresponde a trinta e cinco re-
ais (R$ 35,00) por mês de hospedagem e cinquenta reais (R$ 50,00) 
de licença por ano, totalizando quatrocentos e setenta reais (R$ 
470,00) por ano. O Professor Salatiel Ferreira e a Professora Cristina 
Alves propuseram soluções para a cobrança das anuidades aos sócios 
que ainda não pagaram. O Professor Álvaro Alfredo Bragança pro-
pôs o estabelecimento de uma data limite para o pagamento da anui-
dade. Acordou-se estabelecer esse limite máximo no dia trinta e um 
de julho do corrente. O Professor Salatiel Ferreira comprometeu-se a 
enviar sem demora uma circular a todos os sócios em débito com a 
entidade. Às onze horas e trinta minutos, chegou o Professor Afrânio 
Garcia, trazendo café para os presentes. A seguir, tratou-se da aqui-
sição de camisetas e pastas para o Congresso. Foi mencionada a in-
tenção de um conhecido livreiro que ofereceria as pastas gratuita-
mente, em troca da propaganda impressa nas mesmas. As pastas po-
deriam ser de papelão reciclado. Surgiram opiniões contrárias às pas-
tas de papelão, devido à sua fragilidade. Houve outras sugestões. 
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Quanto às camisetas, ficou resolvido que seriam feitas na casa do 
Professor José Pereira. Discutiu-se a cor das mesmas, inclusive se 
poderiam ser de cores diferentes, de acordo com a função dos parti-
cipantes.Também se discutiu a cor e forma dos crachás. Propuseram-
se cores diferentes e letras maiores. A seguir, foi discutido o proble-
ma do CGC ou CNPJ do CiFEFiL. Informou-se que nunca se fez 
Declaração de Imposto de Renda da entidade. Por se tratar de uma 
entidade de natureza cultural e sem bens materiais, a opinião foi de 
que deveria estar isenta, porém discutiram-se alguns aspectos for-
mais, que ficaram de ser investigados. Às doze horas, o funcionário 
responsável pela sala onde se realizava a reunião comunicou que ti-
nha que fechar a sala pelo que os participantes se transferiram para o 
primeiro andar, onde continuou a reunião. O Professor Afrânio Gar-
cia propôs uma abertura e encerramento festivos para o Congresso, 
com a participação inclusive de artistas conhecidos. A este respeito, 
as opiniões se dividiram, manifestando-se a Professora Cristina Al-
ves preocupada com as despesas que essa participação poderia acar-
retar. Não se chegou a qualquer conclusão e, devido ao avançado da 
hora, o Professor José Pereira lembrou a próxima reunião ordinária, 
na mesma hora e lugar, no dia oito de julho próximo e deu por encer-
rada a reunião às doze horas e cinquenta minutos. Eu, Alfredo Ma-
ceira Rodríguez, Primeiro Secretário, lavrei esta Ata, que vai assina-
da pelos membros presentes. Rio de Janeiro, vinte de maio de dois 
mil.33 José Pereira da Silva, Alfredo Maceira Rodríguez, Afrânio da 
Silva Garcia, Amós Coelho da Silva, Antônio Leite Martins, Álvaro 
Alfredo Bragança Júnior 

                                                           
33 Observação: Faltam neste Livro de Atas os fólios 49, 50, 51 e 52. Vide nota na ata 45ª, aqui 
ao lado–––––––––––––––––––> 


