ATAS DE REUNIÕES DO CIFEFIL
ATA DA QUADRAGÉSIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DO CIFEFIL
Aos três dias do mês de julho de mil novecentos e noventa e
nove, às dez horas, reuniram-se os membros do Círculo Fluminense
de Estudos Filológicos e Linguísticos – CiFEFiL, no hall do décimo
primeiro andar da UERJ. Estavam presentes os professores José Pereira da Silva, Aileda de Mattos Oliveira, Cristina Alves de Brito,
Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo, Nataniel
dos Santos Gomes, Eliana da Cunha Lopes, Jayme Célio Furtado dos
Santos, Alfredo Maceira Rodríguez e a visitante Luciana Ferreira.
Mais tarde chegaram os professores Salatiel Ferreira Rodrigues e Afrânio da Silva Garcia. O Professor João Bittencourt de Oliveira, por
se achar lecionando numa sala próxima, só pôde comparecer durante
um pequeno período. O Diretor-Presidente, Professor José Pereira a
Silva, deu por iniciada a sessão, concedendo a palavra à Professora
Aileda de Mattos Oliveira porque já a havia solicitado na reunião anterior. A Professora Aileda referiu-se às revisões de alguns trabalhos
a serem publicados nos Anais do II Congresso Nacional de Linguística e Filologia, realizado no ano passado, que estão sendo editorados pela Professora Darcília Marindir [Pinto] Simões. O Professor
José Pereira distribuiu os trabalhos escritos entre os membros que
compõem a Diretoria do CiFEFiL, mas a Professora Aileda alegou
que, devido a suas ocupações profissionais, não dispunha de tempo
no momento para um trabalho que deveria ser muito criterioso. O
Professor Ruy Magalhães interveio opinando que não se deviam fazer correções, pois os trabalhos eram todos de colegas capazes e ficavam responsáveis pelo que publicavam. O Professor Álvaro Alfredo manifestou-se a favor das correções, mas referiu-se apenas à Revista Philologus. Surgiu então um pequeno debate sobre a conveniência ou não da revisão dos textos para publicação pelo CiFEFiL. O
Professor José Pereira disse que todo o mundo erra e que o que se
vinha fazendo não era uma interferência nos textos de nenhum dos
associados e sem uma revisão de erros de digitação ou de outros erros evidentes, mesmo porque essa revisão já é de praxe no universo
editorial. Com estes esclarecimentos, chegou-se a um consenso sobre
esse tema e a Professora Aileda retomou a palavra agora referindo-se
ao III Congresso [Nacional] de Linguística e Filologia. Perguntou ao
Professor José Pereira se haveria condições adequadas no Instituto
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de sua fundação até novembro de 2008
de Letras da UERJ para a realização de todos os eventos programados, visto que lhe parecia que o Congresso caminhava para o gigantismo e que era preciso levar em conta que era período de aulas. O
Professor José Pereira tranquilizou-a, afirmando que todas as providências já haviam sido tomadas e que não havia que se preocupar
nesse sentido. Então a Professora Cristina Alves disse que diversos
ocorriam no mesmo horário, impossibilitando a frequência a mais de
um, principalmente ao tratar-se de minicursos. O Professor Pereira
esclareceu que não havia outra possibilidade. Ele tinha feito o possível para evitar coincidências, principalmente de conferencistas, e tinha procurado agrupar as apresentações por temas ou como parecesse mais conveniente. Esclareceu que isso ocorrem em todos os congressos congêneres. A seguir, o Diretor-Presidente convocou a Professora Cristina Alves para ler a Ata da Assembleia anterior. Foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Em continuação, o Professor
José Pereira apresentou a pauta do dia, vindo em primeiro lugar a
Revista Philologus. Ele apresentou e distribuiu aos presentes o número treze da respectiva publicação, correspondente a janeiro-abril
deste ano. Explicou também as novas instruções editoriais para remessa dos artigos à Revista, as quais estão publicadas na última página deste número. Propôs ainda que no próximo número fosse feita
uma menção honrosa ao sócio fundador do CiFEFiL e da Revista,
Emmanuel Macedo Tavares, devido a sua dedicação e entusiasmo. O
Professor Ruy Magalhães opinou que essa menção deveria ser estendida aos demais sócios fundadores, o que foi aprovado por consenso.
O segundo item da pauta referia-se ao informativo do CiFEFiL, O
Filólogo de Plantão. O Professor José Pereira opinou que a publicação devia seguir na mesma linha ao atingir quinze números consecutivos. Na ocasião, a Professora Cristina Alves pediu um voto de louvor para seu redator-editor, Professor Alfredo Maceira, o que foi aprovado pelos presentes. O terceiro item referia-se aos Anais do II
congresso [Nacional] de Linguística e Filologia. A Professora Darcília Marindir enviou um e-mail ao Professor José Pereira, dando-lhe
conta de que os Anais deveriam ser fechados naquele mesmo dia. O
Professor José Pereira referiu-se aos esforços que estava fazendo para a aquisição mais econômica do material necessário à realização do
Congresso: sacolas, camisetas etc. A seguir, passou-se a discutir o
quarto item. Aqui, o Professor José Pereira apresentou ma notificação judicial que recebeu devido a uma queixa apresentada por um
José Pereira da Silva (org)
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cidadão chamado Estêvão, que alega que o CiFEFiL lhe deve a importância de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) pela elaboração e
manutenção do domínio FILOLOGIA.ORG.BR. Essa comunicação
causou grande impacto nos presentes, pois a maioria estava ciente
das pretensões do Senhor Estêvão porque durante o período em que
elaborou e cuidou do domínio, este praticamente não funcionou. Além disso, o Senhor Estêvão quis transferi-lo para seu nome e deu
como endereço o de sua residência, fato que exigiu do Professor José
Pereira ingentes esforços legais pra reavê-lo. Houve imediatamente
reação de apoio ao Professor José Pereira e até indignação entre os
presentes. O Professor Ruy Magalhães e o Professor Salatiel Ferreira
opinaram que não havia fundamento legal para essa cobrança e o
Professor José Pereira disse que não existia tal dívida. O Professor
Salatiel tirou cópia da notificação e prontificou-se a ajudar o Professor José Pereira na indicação de um advogado ou no que fosse preciso. A Professora Cristina Alves disse que esse caso era para ser resolvido no Juizado de Pequenas Causas. A seguir, passou-se ao último item da pauta que se referia a assuntos diversos. O Professor José
Pereira informou que o domínio FILOLOGIA.ORG.BR estava pago
até o próximo mês de dezembro. Houve reclamação de alguns dos
membros presentes devido ao recebimento de cartas de cobrança das
taxas do Congresso, remetidas pelo Diretor Financeiro, Professor Salatiel Ferreira. Este esclareceu que tinha enviado essas cartas para
todos e que quem já tiver pago não as levasse em consideração. O
Professor Álvaro Alfredo propôs a realização de um coquetel no último dia do Congresso porque não deve haver eventos culturais todos
os dias; só na cerimônia de abertura e encerramento. O Professor José Pereira informou que ainda convocará uma Assembleia Extraordinária do CiFEFiL antes da realização do III Congresso. Não havendo
mais quem quisesse fazer uso da palavra, às doze horas e vinte e cinco minutos, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião e eu,
Primeiro Secretário, lavrei esta Ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes. Rio de Janeiro, 03 de julho de 1999.
José Pereira da Silva, Eliana da Cunha Lopes, Aileda de Mattos Oliveira, Alessandra Almeida da Rocha, Alfredo Maceira Rodríguez,
Álvaro Alfredo Bragança Júnior
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