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Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture 

Fondée le 25 Octobre 1995 
Régie par la loi du Premier Juillet 1901 – Décret du 16 aout 1901 

Déclarée à la Préfecture sous le numéro d’ordre 95/4014 numéro de dossier 1227708P 
Siège social : 40, Av. de Saint Mandé – 75012 – Paris/ France 

E-mail :divapavesi@gmail.com   
Site : www.divineacademie.org  

Divine Académie fête ses 24 ans 

 
 

Paris, 7 de Outubro de 2019 
Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Paulo, Sr. Bruno Covas 
Copia para o Vice Presidente da Divine Académie, Sr. Marcos Bastos  
Copia para a Embaixadora da Divine Académie, Sra. Eliana Bruno 
  
  

 
DIVINE ACADÉMIE 

APRESENTA 
O PROJETO SOCIAL E CULTURAL 

DE 2020 E 2021 

 
Ou em outro local que o Excelentíssimo Sr. Prefeito desejar 

 

http://www.divineacademie.org/
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►Criação do CENTRO CULTURAL FRANÇA - BRASIL DIVINE 
ACADÉMIE ANJOS DA LUZ.  
Idealizado pela Franco - Brasileira, nascida na Vila Palmeiras,  
Freguesia do Ó em São Paulo: Senhora Diva Pavesi, Jornalista, 
Editora, Escritora, Curadora e Presidente da Instituição Francesa 
Acadêmica; Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture. 
 

 
O Projeto Social:  CENTRO CULTURAL FRANÇA - BRASIL 
DIVINE ACADÉMIE ANJOS DA LUZ, será um dos mais importantes 
e ambiciosos projetos sociais, artísticos, literários, culturais e esportivos que 
a Divine Académie  realizou até agora em seus quase 24 anos de Vida. 
 
 Com esse Projeto, Divine Académie, Instituição Acadêmica Francesa    
deseja  transmitir  os mais nobres valores,  incentivando as crianças através 
dos estudos e das atividades, sócios, artísticas, culturais, técnicas e  
esportivas, proporcionando novas perspectivas e oportunidades, nas áreas 
da Educação, da Formação, das Artes, da Literatura e  da Cultura. 
 
Também deseja  promover  os valores essenciais que regem uma Sociedade.  
Transmitindo os conhecimentos, os Deveres e os Direitos através da 
Fraternidade e da Solidariedade, bem como incentivando as crianças a 
assumirem seus verdadeiros papéis, sonhos e ideais. 
Divine Académie promove a Paz Universal,  a Liberdade, a Igualdade e a 
Fraternidade.  Visando a integração das crianças, adolescentes e adultos, 
contribuindo para que as Famílias possam se tornar em micro 
empreendedores, e que suas crianças e adolescentes possam viver 
dignamente, se formando e transmitindo esses valores que a DIVINE 
ACADEMIE cultua. 
 
 
 
 



                                                                   

 
Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture 

Fondée le 25 Octobre 1995 
1995 ‐ 2015 

Présidente : Madame Diva PAVESI 

40, Av. de Saint Mandé – 75012 – Paris / France – Téléphone : 00 33 6 63 79 10 67 
http://divineacademie.org  E‐mail: divapavesi@gmail.com  

3

 
Divine Académie vai necessitar do apoio de todos os seus Membros, dos 
Órgãos Governamentais e de Empresários para a realização desse 
importante Projeto Social que terá uma duração de um a dois anos, para 
construir o espaço físico, ou adaptar um espaço já existente e sua 
inauguração.    
Em Outubro de 2019,  desejamos apresentar o Projeto para o 
Excelentíssimo Prefeito de São Paulo,  bem como para as mais importantes 
autoridades políticas e empresariais afim de lançarmos oficialmente a 
Campanha para a realização desse nobre e importante Projeto.  
Desde já, Divine Académie agradece a valiosa contribuição da nossa 
Embaixadora Eliane Bruno que gentilmente se propôs a apresentar esse 
Projeto à Prefeitura de Paris.  
Para maior visibilidade e nobreza do Projeto Social,  solicito ao 
Excelentíssimo Prefeito de escolher o melhor local que ele desejar.  
Exemplo poderemos restaurar um casarão no Centro de São Paulo, onde 
atingiríamos o maior número de pessoas vulneráveis. No Projeto eu escolhi 
a Vila Palmeiras porque nasci nesse Bairro, e fui Primeira Porta Bandeira da 
Rosas de Ouro no período de 1974 a 1986 e tive a imensa honra de 
conhecer o Excelentíssimo Senhor Mario Covas que muito ajudou a Escola 
de Samba.   
 
Sempre fui uma Porta Bandeira da Cultura e da Paz Universal, e desde 1987 
que vivo na França, jamais cessei de promover a minha Cidade de São 
Paulo, em todos os Projetos Artísticos, Literários e Culturais.  
Já doei Obras de Arte de artista frances,  ( no valor de 70 Mil Euros)  para a 
Casa de Cultura Salvador Ligabue no ano de 2010.   
Agora chegou a vez de realizar um Projeto Social de suma importância para 
os Paulistas, Paulistanos, moradores e turistas dessa Cidade que eu tanto 
amo.   
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Segue um modelo de espaço para o nosso CENTRO CULTURAL 
FRANÇA - BRASIL DIVINE ACADÉMIE ANJOS DA LUZ.  
 
 

 
Modelo de Salas Brancas porém com as Colunas em Roxo. 

a base que poderá ser branca e roxa, com andares e salas de outras matizes.  
(inclusão social e cultural pelas cores)   

 
O Projeto Social: CENTRO CULTURAL FRANÇA - BRASIL 
DIVINE ACADÉMIE ANJOS DA LUZ,  teria no seu inicio, três 
andares: com a possibilidade de futuro de criar mais andares. Por isso a  
Prefeitura deverá aprovar no futuro o nosso projeto arquitetônico para que 
possamos construir mais andares.  
 
Nossa Vice Presidente de Honra a Arquiteta e Engenheira Civil, Dra. 
Cynthia DARRIGO e vários outros engenheiros e arquitetos estão 
motivados para criar um espaço social,  artístico, literário, cultural  e 
esportivo com linhas simples, com  amplas janelas de vidro com materiais 
práticos e pragmáticos visando a segurança e limpeza.  
Desejamos criar um espaço luminoso, alegre, feliz, em suma uma obra 
arquitetônica moderna, com salas adaptáveis e praticas.  
A Obra arquitetônica externa,  deverá ter as cores da França e do Brasil. 
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E no seu interior o branco, o azul e o roxo predominarão, mas também 
desejamos que cada atividade praticada tenha as cores alegres e incitando à 
criatividade , a serenidade e a paz especialmente na Biblioteca. 
Deveremos utilizar varias brilhantes idéias do anterior projeto da Biblioteca 
que foi realizada em São Paulo em 2017, na Região do Ermelino Matarazzo. 
  
Exemplo: Na área com mesas para leitura serão instaladas luminárias de 
vidro feitas artesanalmente para favorecer a arte em vidro, concepção da 
Vice Presidente de Honra a Senhora Tita Selicani, Artista Plástica e 
Escultora, responsável pelo anterior Projeto da criação da Biblioteca. 
  
Serão colocados também dois grandes painéis com moldura em vidro, sendo 
um exclusivo para fazer a arte com o carimbo das mão das crianças e seus 
respectivos nomes, e outro painel com intuito de fazer um mural para fotos 
de posteriores eventos, fotos da construção e inauguração do Projeto.  
Ao lado do mural permanecerá livre para as projeções em telão. 
 
Desejamos criar varias salas que terão duplos nomes que a Divine Académie 
deseja reverenciar. São Pessoas exemplares que comungam com os valores 
da nossa Instituição. Na maioria são Membros da Divine Académie.  
Segue apenas alguns exemplos, mas não são definitivos. Apenas para ilustrar 
as nossas Salas. O Excelentíssimo Senhor Prefeito poderá externar as suas 
idéias e seus desejos. Aqui nos cabe apenas apresentar o embrião.  
 

ANDAR TERREO  
 
A - Criação de um Museu de Belas Artes. 
Um grande espaço será criado para exposições internacionais  
Desejamos inaugurar com as obras doadas pela Curadora em 2010 para a 
Casa de Cultura Municipal da Freguesia do O - Salvador Ligabue.  
A Divine Académie deseja doar 50 Obras de Artes Internacional para o 
novo Museu. Coleção Privada e Permanente da Curadora Diva Pavesi. 
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Essas obras foram doadas pelos artistas fotógrafos, escultores, pintores e 
designers,  Membros da Divine que já expuseram no Carrousel du Louvre.  
Anualmente realizaremos uma Semana de Cultura Francesa, de acordo com 
o projeto da Presidente da Divine Académie, aprovado em 2004. 
 
Idealizadora do Projeto de Lei n° 279/2004, aprovada na Câmara 
Municipal de São Paulo “Semana da Cultura Francesa”, no município 
de São Paulo, na semana de 14 a 20 de Julho, com o objetivo do 
intercâmbio cultural e turístico entre o Brasil e a França. 
 
 B - A construção de um Restaurante franco brasileiro, com apresentação da 
gastronomia de vários países. Do gênero comida a peso. Cada mês uma 
homenagem à um país.   
 
C- Também desejamos criar um espaço para Festas e Realizações de 
Eventos. Uma entrada distinta será criada para essas finalidades 
  
D - Uma horta comunitária será criada,  para transmitir às crianças o amor à 
terra e a natureza.  
 
E - criação de um jardim, com espécies de vários países. Curso de 
jardinagem. Aprender e transmitir os valores essenciais para amar e respeitar 
a natureza.  
F - Cada artista terá o seu nome ilustrado em um placa individualmente.  
 

Primeiro Andar:  
1 - Sala de Reforço Escolar: "Mario Covas" 
Deve ter a aparência de uma sala de aula. Mas com cores leves e 
alegres incitando a motivação para avançar em seus conhecimentos 
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2 -  Cantina "Chez Frasson" e "Tia Ondina"  
Vai funcionar como a Cantina das crianças, onde as próprias mães, 
poderão se dedicar aos cursos de culinária e preparação das refeições 
para as crianças. 
No Jardim serão colocados, mesas e cadeiras para que as crianças, 
pais, mães e visitantes possam se alimentar. 
Poderemos criar também um Restaurante Franco - Brasileiro,  aberto 
ao publico, para que os recursos sejam reaproveitados dentro da 
Instituição.  
 
 
3 -  Sala DIVINE Administração:  
Centro de Informação, discussão, reflexão, criação, realização,  
administração de todo o projeto  social, cultural e esportivo.   
 
 
4 -  Sala: Divine Biblioteca "Nélida Pinon",  
 "Luiz de Miranda",  "Victor Hugo"   
Essa biblioteca deverá ser dividida em três partes:  Livros para 
crianças, adolescentes e adultos. Cada Canto terá uma placa com o 
nome do Benfeitor da Humanidade.  
Diva Pavesi vai doar mais de 2.500 novos Livros para a Biblioteca.  
 
Todos os livros serão emprestados para serem levados para a casa, 
com uma carteirinha , com foto e dados do utilizador, e poderão 
permanecer sete dias com o livro, deverão devolver em perfeitas 
condições.   Todos os estudantes poderão fazer pesquisas fora do 
horário dos cursos escolares.  Diva Pavesi vai doar centenas de novos 
Livros em varias linguas para a Biblioteca.  
 
Essa Biblioteca deverá ter todos os recursos para incentivar a leitura,  
a escritura, a formação e a sedimentação da Cultura Geral. 
Toda a alta tecnologia e produtos essenciais à formação artística, 
literária e cultural de todas as crianças, adolescentes e adultos.  
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Buscar parceiros para cada modalidade administrada nesse Centro 
Cultural.   
 
5 - Sala de Exposição  "Camille Claudel" , "Celito Medeiros"  
  
Salão de Exposição de Arte Contemporânea: Fotografia, Artes 
Plásticas, Desenho, Escultura e Design  
Anualmente o Espaço vai expor artistas Membros da Divine e outros  
jovens artistas que forem aprovados pela Presidência.  
Incentivar as crianças, criar concursos, promover suas obras e expor 
suas obras. A participação de outras crianças de outros bairros 
também serão bem-vindas e salutar para a integração e evolução.   
Uma bolsa de estudo será criada para promover o artista campeão a 
expor no Carrousel du Louvre, sob a Curadoria da Presidente da 
Divine Académie.  
 
 
6 - Sala de Conferências, Congressos e Debates "Dr. Luiz Dadalt" e 
"Stella Leonardos"   
Ao longo de todo o ano, vários Membros e não Membros da Divine 
serão solicitados para participarem das Conferências, Congressos e 
Debates programadas anualmente e que sejam de interesse para a 
Comunidade, para outros bairros e capitais.   
 
7 - Sala de Cursos de Línguas e Leitura "José Saramago", "Robert 
Pecchio", "Pilar Del Rio" 
O objetivo é motivar e incentivar todas as crianças a partir dos seus 
mais tenros anos aprender as línguas francesa, espanhola e outras 
gradativamente afim de preparar nossas crianças para se tornarem 
desde jovens bilíngües ou poliglotas. 
 
 
8 - Sala de Musica, Curso de Musica e Canto, formação de Orquestra 
Infanto - Juvenil e Adulto: Sala Maestro Marcos Rabello, "Angela 
Maria", "Cauby Peixoto" e "Loalwa Braz".  
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O objetivo é motivar e incentivar todas as crianças a partir dos seus 
mais tenros anos aprender a cantar e tocar e participar de mini 
orquestras.  
 
9 - Sala de Corte e Costura, "Orlando Chiquetto." 
Formação em corte e costura favorecendo o aprendizado e inserção 
social e empresarial.  
 

Segundo Andar:  
 
10 - Sala de Fotografia  Sebastião Salgado e MIRO  
Essa sala vai funcionar como estúdio e terá cursos de iniciação à 
fotografia. Concursos de Fotografia e exposição das mesmas. 
 
11 - Sala do Bem Viver e  Bem se Sentir. Patrocinado por alguma 
empresa.  exemplo Natura e L'oréal de Paris  
Estética, Maquilagem, Curso de cabeleireiro, pedicure, manicure, 
massagens, nova técnicas de coloração e outros tratamentos capilares.   
Essa modalidade vai ser de suma importância, pois esses cursos 
capacitarão, os jovens e os seus pais a aprenderem uma nova 
profissão e assim se tornarem micro empreendedores e se auto 
sustentarão. 
 
12 - Sala de Artes Plásticas e Escultura  Cicero DIAS, Guto LACAZ e 
Juarez MACHADO  
O Objetivo é dar curso de iniciação às artes plásticas, todas as 
técnicas, inclusive em vidro, escultura e designer.  
Outras modalidades também serão ministradas.  Estilismo, desenho, 
tecidos, jóias,  esculturas das escolas de samba, etc.  
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13 - Sala Martinho da Vila e  Milton Nascimento 
Essa Sala será multi- uso, se transformando também em sala de 
dança,  de praticas esportivas,  de canto, cursos de interpretação de 
textos e de musicais.  
 
14- Sala Milton Gonçalves e Zezé Motta 
Essa Sala será multi- uso, se transformando também em sala de 
espetáculo, Teatro, Musicais.  
 
15- Sala de Comunicação, Cultura e Diversidade  Daniela Mercury e 
Altay Veloso 
Essa Sala será multi- uso, se transformando também em sala de 
Palestras e aulas de iniciação de Cursos sobre a PAZ UNIVERSAL, 
Cinema, Poesias, Comunicação Social, Historia, Geografia, 
Diversidades Culturais, Cidadania, Ecologia, Turismo Cultural, 
Ambiental e Rural.   
Esses Cursos serão ministrados por profissionais da Divine 
Académie, ou outros profissionais convidados do exterior,  
principalmente para incentivar os jovens e os pais para que 
adquirirem mais sabedoria e conhecimento. 
 
16 -  Sala de Arquitetura, desenhos, croquis : escolher os mais 
importantes Arquitetos e Desenhistas de Sao Paulo.  
 
Essa Sala será multi- uso, se transformando também em sala de 
desenhos e iniciação à tudo que se refere as praticas manuais.   
 
17 - Sala DIVINE- Sala Multi uso 
Essa Sala será exclusivamente à todos os assuntos que necessitam de 
uma atenção pessoal:  Destinadas aos adolescentes e Chefes de 
Família. Trocas de experiências, Reflexão sobre a Sociedade, a 
Família. Encontros e Desencontros na vida privada e profissional.   
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Desde Palestras sobre o Amor Incondicional, Filosofia,  Psicologia,  
Cultura Geral,  Auto - Ajuda, etc. Conselhos nos domínios privado e 
Profissional.  Como utilizar as REDES SOCIAS COM SABEDORIA:  
Apresentações de outras atividades. 
Deve ser um espaço aberto, com computadores, Ipads, Iphones ou 
outros similares.  

 
 

Terceiro andar: 
 
Outras Salas serão criadas nesse andar e iremos homenagear as 
personalidades brasileiras, francesas e de outras nacionalidades que 
ajudarão na construção do  Centro Cultural França - Brasil.  
 
Nesse momento, a Vice Presidente da Divine e a Arquiteta e 
Engenheira finaliza o Projeto Arquitetônico que será apresentado 
oficialmente apos essa primeira apresentação.  
 
 Solicitamos que a Prefeitura doe um espaço físico, para a construção, 
ou que seja doado um espaço existente,  exemplo um antigo Casarao 
que necessita de restauração mas que possamos adaptar para a 
realização do nosso Projeto.  
Espaço aberto, com computadores, Ipads, Iphones ou outros 
similares para a formação e informação aos jovens.  

Esse documento não exaustivo esta inteiramente aberto a novas 
idéias, questões e avaliações para que possamos realizar esse 
importante projeto sob a Curadoria e Apoio da Prefeitura de São 
Paulo. Não desejamos investimentos financeiros da Prefeitura, 
apenas desejamos a doação do local já existente e que poderia ser 
recuperado e restaurado. Por isso o nosso interesse no Centro de São 
Paulo, ou nas Periferias.  



                                                                   

 
Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture 

Fondée le 25 Octobre 1995 
1995 ‐ 2015 

Présidente : Madame Diva PAVESI 

40, Av. de Saint Mandé – 75012 – Paris / France – Téléphone : 00 33 6 63 79 10 67 
http://divineacademie.org  E‐mail: divapavesi@gmail.com  

12

 
PROJETO SOCIAL 2017, REALIZADO EM AGOSTO DE 2017. 
 
 Foto da segunda Biblioteca criada pela Divine Academie em Agosto 
de 2017. Projeto Social da Divine Académie. 
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 Memorial descritivo  
PROJETO: DIVINE BIBLIOTECA INFANTO JUVENIL KHONDI - 
ANJOS DE LUZ  
No projeto a biblioteca foi divida em 3 partes, sendo uma área com mesas 
para leitura e desenvolvimento de atividades nos tablets, outra área com 
prateleiras para acomodar o acervo da biblioteca e por fim a entrada com 
mesa para recepcionista.  
Na área com mesas para leitura serão instaladas luminárias de vidro feitas 
artesanalmente para favorecer a arte em vidro e também a iluminação 
ambiente.  
Será colocado também dois grandes painéis com moldura em vidro, sendo 
um exclusivo para fazer a arte com o carimbo da mão das 120 crianças e 
seus respectivos nomes, e outro painel com intuito de fazer um mural para 
fotos de posteriores eventos, fotos da reforma da biblioteca e etc.  
A parte livre ao lado do mural poderá permanecer livre para as projeções em 
telão ou poderá haver prateleiras para revistas.  
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As mesas usadas para leitura são as mesas já existentes, que serão pintadas 
na cor roxa e complementadas com tampo de vidro.  
Na área com prateleiras serão instalados "móbiles" feitos a partir de garrafas 
de vidro para efeito decorativo.  
As prateleiras sugeridas em projeto são fabricadas em aço com estrutura 
para agüentar o volume de livros.  
No fim de cada corredor de prateleiras estará escrito o setor  
correspondente para o tipo de literatura.  
Na entrada e recepção haverá uma mesa para que a responsável pela 
biblioteca tenha manualmente ou através de computador o controle de 
entrada e saída de pessoas e retirada de livros do acervo para leitura.  
A porta de entrada será pintada na cor roxa.  
A parede do Baoba:  
-Pintada na cor roxa, com aplicações em vidro e sucata para formar a árvore 
Baoba.  
-Aplicações em pastilha de vidro desenvolvidas artesanalmente no pilar que 
divide a área de leitura e a área de prateleiras com acervo de livros.  
-Construção de uma mureta com altura de 30 cm para proteger a arte do 
Baoba, nesta mureta também haverá aplicações de pastilha de vidro.  
Segue algumas imagens para melhor entendimento. 
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PROJETO SOCIAL EM 2008  
CRIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA NA  

"ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE FEIJÓ"  VILA 
PALMEIRAS NA FREGUESIA DO Ó - SAO PAULO 
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Agradecimentos ao nosso Vice Presidente Mauricio de Sousa 
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Diva Pavesi com a venda dos seus livros na Bienal de São Paulo ela 
criou essa Biblioteca em 2008. 

 
 



                                                                   

 
Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture 

Fondée le 25 Octobre 1995 
1995 ‐ 2015 

Présidente : Madame Diva PAVESI 

40, Av. de Saint Mandé – 75012 – Paris / France – Téléphone : 00 33 6 63 79 10 67 
http://divineacademie.org  E‐mail: divapavesi@gmail.com  

19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   

 
Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture 

Fondée le 25 Octobre 1995 
1995 ‐ 2015 

Présidente : Madame Diva PAVESI 

40, Av. de Saint Mandé – 75012 – Paris / France – Téléphone : 00 33 6 63 79 10 67 
http://divineacademie.org  E‐mail: divapavesi@gmail.com  

20

Cerimonias Realizadas em Sao Paulo 
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Dessa exposição, doamos Dezenas de obras para a Casa de Cultura Salvador 
Ligabue na Freguesia do O em 2010. 
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Durante a Cerimônia Solene em São Paulo em Junho de 2019, anunciamos 
oficialmente o nosso desejo de construir um Centro Cultural em São Paulo.  

 
Lançamentos na Bienal Internacional do Livro de São Paulo 
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Lançamento do Livro "São Paulo em Cena" no Salão do Livro de Paris 

 

 
Com os direitos autorais dos meus livros eu ajudo na criação de Bibliotecas 
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Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture 

Fondée le 25 Octobre 1995 
Régie par la loi du Premier Juillet 1901 – Décret du 16 aout 1901  

Déclarée à la Préfecture sous le numéro d’ordre 95/4014 numéro de dossier 1227708P 
Siège social : 40, Av. de Saint Mandé – 75012 – Paris/ France 

E-mail :divapavesi@gmail.com  
Site :www.divineacademie.org  

DIVINE ACADÉMIE FESTEJA SES 24 ANS  

 
A Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture, sob a égide da jornalista, escritora, 
editora e produtora Diva Pavesi foi fundada em 25 de Outubro de 1995 em Paris.    

Essa Academia ocupa um lugar privilegiado dentro da defesa, encorajamento e promoção da 
Cultura Brasileira na França e da Cultura Francesa no Brasil, através das Artes, Ciências, Letras,  
Cultura, Social e Empresarial. Divine anualmente desenvolve e realiza projetos sociais, voltados 
às crianças carentes, criando Bibliotecas para a inclusão educativa, social e cultural.  Um dos 
objetivos é enfatizar, promover e premiar o trabalho dos acadêmicos, cientistas, escritores, 
artistas, criadores, promotores, produtores e de talentos eméritos nos campos sociais, artísticos, 
literários, culturais e sociais.  

Somos uma Instituição Acadêmica que tem um trabalho social de suma importância. 
Uma de suas missões é de honrar e reconhecer cada Membro desta e de outras Instituições 
Acadêmicas, através de seus feitos acadêmicos e humanitários.  
Temos o dever de glorificar o trabalho dos Grandes Humanistas e de honrar, reconhecer, 
homenagear e condecorar  seres altruístas: Mulheres e Homens de Grande Valor. 
A Divine Académie deve ser reconhecida no mundo como uma organização de homens livres e 
de boa vontade, respeitando e agindo com responsabilidade social, trabalhando para a construção 
de um mundo mais justo e igualitário.   
A Divine Académie e seus Membros desejam ser admirados e respeitados pela nobreza  de seus 
pensamentos, palavras e atos, baseados na lealdade, respeito, integridade e humildade. 

A Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture organiza na França,  no Brasil e 
em outros países Cerimônias Solenes de Outorgas de suas altas insígnias e distinções às 
personalidades que mereçam ser condecoradas pelos relevantes serviços prestados ao longo de 
suas carreiras dentro das suas atividades intelectuais, profissionais, científicos, literários,  culturais, 
sociais e empresariais, realizados em seus países e principalmente que atuaram na defesa da Paz 
Universal. As condecorações sempre foram a titulo gracioso e são também outorgadas a titulo 
póstumo aos Grandes Mestres da Humanidade, que exerceram sua cidadania com amor e 
devoçao, enobrecendo o Brasil e o Mundo através de suas atividades. 

A Divine Académie tem a sua sede em Paris: 40, Av. de Saint Mandé, 75012 – Paris  Telefone: 
00 33 6 63 79 10 67 / www.divineacademie.org/ facebook: divineacademie  
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Comissão Superiora de Recompensas 
 Presidente, Vice-Presidentes, Grands Ambassadeurs, Embaixadores 

 
Presidente: 

Sra. Diva Pavesi – Presidente da Comissão Superiora de Recompensas,  responsável legal pela 
Academia e por todas as diretrizes, comunicação, realização dos eventos, dos Projetos Artísticos, 
Literários, Culturais e Sociais. 
 

Vice - Presidente de Honra à Titulo Póstumo: 
Sr. José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura 

Sra. Camille Claudel, Escultora 
Sr. Cícero Dias, Pintor 

Professor Dr. Ivo Pitanguy, Academia Brasileira de Letras 
 

Vice-Presidentes de Honra: 
Sra.Nélida Piñón, Sra. Pilar Del Rio, General Edival Carvalho, Almirante Primo, Coronel Alfredo 
Bottino, Comandante Marcos Rabello, Comandante Gondar, Capitao de Fragata Guilherme 
Lopes Malafaia. Sr. Milton Nascimento, Sr. Milton Gonçalves, Sr. Martinho da Vila, Sr. Altay 
Veloso, Sra. Daniela Mercury, Sra. Angela Maria, Sr. Cauby Peixoto, Sra. Zezé Motta, Sra. Loalwa 
Braz, Sr. Jean - Pierre Grivory, Sr. Gustavo Rosa,  Dr. Luiz Dadalt, Sr. Flavio Capitulino, Sr. 
Nikko Kali,   Dr. Abdezzarrak Benchabaane, Sra. Stella Leonardos, Sr.  Elvandro Burity, Sr. 
Celito Medeiros, Sr. Luiz de Miranda, Sr. Jucá Santos, Sr. Domingos Anastacio Neto, Sr. Bel 
Saffe, Dr. Neuzemar Gomes de Moraes, Sr. Ernani Rocha Machado, Sr. Ruy Castelar, Sra.Golda 
Boruchowisky, Sr. Bonga, Sra. Yara Maura da Silva, Sra. Homayra Sellier, Sra. Cristina Cordula, 
Sr. Flavio Andrade, Sr. Mohamed Berryane, Sr. Miro, Dr. Marcos Bruno Miranda Clementino, 
Dra. Susana Estefenon, Sra.Isis Berlinck Renault, Sr. Nando CR Guimarães, Sr. Patrick Duque 
Estrada, Sr.Alexander Man Fu, Sra. Gisa Machado, Sra. Tita Selicani, Sr. Raimundo Colares 
Ribeiro, Dr. Helbert Pitorra, Sr. Emerson Botelho, Sr. Eduardo Bortk, Sr. Marcos Bastos, Sra. 
Andréia Bastos, Sra.Maria Luiza D'Orey Lacerda Soares, Sra. Margarida Barroso, Sra. Eli Tosta, 
Sra. Lara Dee, Sr. Celso Lobo. 
 
 
 

Grands Ambassadeurs: 
Sra. Marie Hélène Claudel, Sra. Sylvia Dias, Sra. Marilu Carvalho, Sra.Betty Abrahão  Sr. Sandro 
Vox,  Dr. Gilberto Madeira Peixoto, Sr. Guilherme Silva, Coronel Hervando Luiz Veloso, Dra. 
Beatriz Dutra, Sra. Zelia Fernandes, Sra. Ilda Maria Brasil, Sr. Roberto Ferrari, Sr. Samuel 
Quinto, Sr. Orlando Chiquetto. Sr. Augusto Lopes, Sr. Rogério Moreira de Almeida, Sra. Camila 
Belleza, Sr. Tiago Areia, Sr. Piassa, Sr. Allysson Gideony, Sr. Felipe Gonçalves,  Sra. Zara Assis, 
Sr. Ruy Pinto, Sra. Hosilka Brilhante, Sra.  Sol Figueiredo, Sr. Jansen Davidson Tito, Sra. Regina 
Maria do Carmo Neto Shallay, Sra. Maria Teresa Linhares, Sra. Sra. Giselda Cavalcanti,  Sra. 
Catarina Labouré, Sra. Mariângela Salgado, Sra. Rosa B. Nolasco, Sra. Rita de Cássia A. Almeida, 
Sra. Verônica Barreto, Sra. Maria Goret Chagas, Sra.Dalva Frahlich, Sra. Nilda Passoni. 
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Algumas das nossas revistas Divine Magazine 
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DIVANI FERREIRA PAVESI 
Nascida aos 17 de Novembro de 1956 
São Paulo – SP / Brasil  
RG 11.916.048-1 - SSP  
Nacionalidade: Brasileira e Francesa  
Endereço: 40, Av. de Saint Mande  
France: 00 33 6 63 79 10 67  
75012 Paris – FRANCE  
 
E-mail: divapavesi@gmail.com  
Sites: www.divineacademie.org  
www.divinemagazinetv.blogspot.fr  
www.divine-edition.blogspot.com 
www.divinebusinessinternational.blogspot.com   
 
Editora, Jornalista, Escritora, Fotógrafa, Curadora, Produtora Cultural, Marchand, Tradutora e 
Intérprete.  
Presidente da “Divine Académie Française  des Arts Lettres et Culture”.  
Presidente da Divine Magazine.  
Presidente da DBI International de Business.  
Presidente da Divine Edition. 
Presidente da RIHMI - Rede Internacional de Homens e Mulheres Empresários Inspiradores   

 
MEMBRO DE INSTITUIÇÕES FRANCESAS E BRASILEIRAS 

Diva Pavesi é Membro de Instituições Francesas e Brasileiras e já foi condecorada pelas Forças 
Armadas Brasileiras.  

Em 2018 foi agraciada com o titulo de Cidadã Carioca, titulo outorgado pela Prefeitura do Rio de 
Janeiro, pelos relevantes serviços prestados ao Município, as Artes e a Cultura.   

Em 2017 foi condecorada pelas Forças Armadas e pela Escola Superior de Guerra do Rio de 
Janeiro, com o titulo: Amiga do Exercito.  

 

http://www.divineacademie.org/
http://www.divinebusinessinternational.blogspot.com/
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Em 2015 é condecorada com o titulo: “Amigo da Marinha”, pela Marinha Brasileira na Embaixada 
do Brasil em Paris. 
Em 2011 foi condecorada com a “Medalha Granadeiro” do Primeiro Batalhão de Guardas – 
Batalhão do Imperador 1823 / Rio de Janeiro. 
 
Em 2010, recebeu a “Monção de Honra” no Senado do Brasil em Brasília. 
Em 2009 recebe as condecorações na Academia Brasileira de Letras as Medalhas de Ouro Jorge 
Amado e Guimarães Rosa, na UBE e ABRADE no Rio de Janeiro. 
 
Em 2009 recebe a Medalha de Ouro, da “Societé d’Encouragement International et National des Sauveteurs 
em Paris.” 
 
Em 2009 e 2007, recebe a condecoração da Academie International du Mérite et Dévouement 
Français e da “Société Academique des Arts Sciences et Lettres”, que festeja esse ano seus 100 anos. 
 
 

CONFERENCIAS E PROJETOS SOCIAIS 
 
 Em 2017 inaugurou a criação de uma Biblioteca para 120 Crianças em Ermelino Matarazzo.   
 
Apresentação de Projetos Sociais e Conferencias  que foram realizadas em Universidades  em Sao 
Paulo, no Brasil e na França de 2009 a 2014: 
 
 “Educação, Formação, Cultura e Inclusão Social se aprendem na Escola”; “Igualdade étnica.” 
« Liberté Egalité et Fraternité ecoam em minha alma verde e amarela. » 
 
 “Não às violências e violações infantis”. “Protejamos as nossas crianças que são o Futuro do 
Mundo.” 

 
DOAÇÃO DE LIVROS: 

 
De 2008 a 2014: doou centenas de livros para Bibliotecas e Institutos em São Paulo,  Rio de 
Janeiro e em varias Capitais Brasileiras e na França.  
 

 
PRESIDENTE DA DIVINE EDITION 

 
Diva Pavesi criou a Editora Francesa Divine Edition em Outubro de 2010 para promover a 
Literatura Brasileira na França, na Europa e no Mundo, promovendo as artes, as letras, língua e  
cultura Brasileira. Presidente da Divine Edition,  editou 70 livros de escritores brasileiros na 
França, dentre eles: Martinho da Vila e o poeta Luiz de Miranda, candidato ao Prix Nobel de 
Literatura. Editou e lançou nas Bienais de São Paulo, Rio e no Salão do Livro de Paris, mais de 
700 autores brasileiros  do Rio de Janeiro e de vários Estados Brasileiros 
 


