
ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL 

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 36 

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE 
DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 
Às onze horas do dia quatorze de outubro do ano de mil, no-

vecentos e noventa e seis, na sala 1118 da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Instituto de Letras), reuniram-se os membros do 
Conselho Administrativo do Círculo Fluminense de Estudos Filoló-
gicos e Linguísticos, Professor Mestre Emmanuel Macedo Tavares 
(Presidente), Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira Ro-
dríguez e José Pereira da Silva. Iniciando a reunião, o Professor 
Doutor Alfredo Maceira Rodríguez foi indicado como Segundo Se-
cretário interino do Círculo e o Professor Doutor José pereira da Sil-
va, que era Segundo Secretário, passou a Primeiro Secretário, até que 
se faça a eleição do novo Conselho Administrativo, visto que o Pro-
fessor Doutor Ruy Magalhães de Araujo se afastou irrevogavelmente 
do Círculo. Imediatamente, o Professor Doutor José Pereira apresen-
tou ao Conselho o "livro de atas" e a carta de exoneração do Profes-
sor Doutor Ruy. O Professor Emmanuel passou aos presentes os fol-
ders e prospectos da 1ª Semana de Estudos Filológicos da Biblioteca 
da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
que será realizada nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 deste mês. Ainda foi 
comunicado que foram solicitados à TVE os vídeos do programa 
Plantão da Língua Portuguesa, através do ofício 04/96. O Professor 
Emmanuel sugeriu que vinte por cento do que for arrecadado através 
do Círculo permaneçam num fundo comum para ser utilizado even-
tualmente. A proposta foi aprovada. Discutida a necessidade da aber-
tura de um LIVRO CAIXA, o Diretor-Presidente propôs abrir um 
arquivo específico em seu PC para anotações do livro caixa. ultima-
mente, foram vendidos 8 (oito) exemplares da Revista Philologus a 
R$ 5,00 (cinco reais) cada, arrecadando-se R$ 40,00 (quarenta reais). 
Foram feitas remessas de dezesseis cartas para os associados, convo-
cando-os para as eleições, aproveitando-se a oportunidade para se fa-
zer a cobrança das anuidades a cinco sócios em atraso. Também se 
fez a remessa de convites aos sócios para a 1ª Semana de Estudos Fi-
lológicos e Linguísticos suprarreferida. O Primeiro Secretário Interi-
no comunicou ao Conselho os gastos de R$ 37,08 (trinta e sete reais 
e oito centavos) relativos à compra de envelopes e despesas de cor-
reio para remessa de cinquenta e sete exemplares da Revista Philolo-
gus. A seguir, foram distribuídos os disquetes aos membros da Equi-
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pe de Apoio Editorial para revisão do número seis da Revista Philo-
logus e se encerrou a reunião, às doze horas e quarenta minutos. Eu, 
José Pereira da Silva, Primeiro Secretário Interino, lavrei a presente 
ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes. José Pereira 
da Silva, Álvaro Alfredo Bragança Júnior11 

                                                           
11 Os professores Emmanuel Macedo Tavares e Alfredo Maceira Rodríguez não assinaram es-
ta ata.  


