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Pagamento regularizate ... 
 
 
Per medio de un pagamento realizate via 
carta de credito, facite de nostre 
Representante a Martijn, in Nederland, le 
Union Brasilian veni de regularizar nostre 
debito juxta le Union Mundial. 
 
Le operation includeva anque un invio 
monetari de nostre Tresorero verso le conto 
bancari de Emerson. 
 
Nos regratia a Emerson pro su bon voluntate 
in solver iste caso. 
 
Ancora manca regularizar un debito con le 
Servicio de Libros (Frits). 
 
Nos jam studia un maniera adequate e 
rapide de solver iste debito de libros, que a 
causa de problemas con le transferimento 
financiari era sempre postponite. 
 
Gratias pro le comprension, specialmente a 
Louise Sijstermans, le Tresorera del UMI. 
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UBI – União Brasileira pró Interlingua 
 
A UBI é uma associação cultural sem fins 
lucrativos, juridicamente registrada e fundada em 
28 de julho de 1990. Tem por finalidades ensinar 
e divulgar a interlingua no Brasil. Anualmente 
realiza o INTERCON, Encontro Brasileiro de 
Interlingua, além de oferecer livros e manuais 
para o aprendizado. 
 
PRESIDENTE- Gilson Passos [Vitória-ES] 
SECRETÁRIO – Paulino Moraes [Vitória-ES] 
TESOUREIRO – Ramiro B. de Castro [Brasília-
DF]. 
 
Departamento de Cursos: Gilson Passos[Vitória-
ES] e Carlos Henrique [Salvador-BA] 
Departamento de Divulgação: Paulino Moraes 
[Vitória-ES] e Geraldo Leite [João Pessoa-PB]. 
Departamento de Informática: Emerson S.Costa 
[Belém-PA] 

Interlingua 

 

es un registration del vocabulario international de 
origine grecolatin, que es comum a portugese, 
espaniol, italiano, francese e anglese.  
 
Comprensibile a 1 milliardo de personas  sin 
studio previe com su gramática facile pro totes. 
 
Standardization del vocabulário international de 
scientia e de tecnologia. 

 
 
INTERCON 
 

Anualmente acontece o Encontro Brasileiro de 
Interlingua, oportunidade em que os 
interlinguistas do país se reúnem para debater 
temas de interesse, fazer o exame de banca, 
praticar oralmente a interlingua e conhecer 
turisticamente a região. 
 
1º Brasília-DF, 27-29 de julho 1990. 
2º Brasília-DF, 26-28 de julho 1991. 
3º Passo Fundo-RS, 29-31 de julho 1992. 
4º Vitória-ES, 30 de julho a 1 de agosto 1993. 
5º Brasília-DF, 13 a 15 de janeiro 1995. 
6º João Pessoa-PB, 26 a 28 de julho 1996. 
7º Salvador-BA, 2 a 5 de julho 1997. 
8º Belo Horizonte-MG, 17 a 19 de julho 1998. 
9º Vila Velha-ES, 16 a 18 de julho 1999. 
10º Belém-PA, 28 a 30 de julho 2000 [10 anos 
da UBI] 
11º Sobradinho-DF, julho de 2001 
 

 
Você poderá tornar-se nosso Representante 
(estadual, municipal, regional ou local), cujo 
objetivo principal é divulgar a interlingua em sua 
área de ação. 
 
Você também poderá participar de um dos 
nossos departamentos ou setores de trabalho. 
Poderá se inscrever gratuitamente no 
ADRESSARIO DE INTERLINGUA, na versão 
eletrônica, que aparece todos os anos e cuja 
coordenação cabe à UMI – União Mundial pró 
Interlingua. 
 

Adresse del Redaction: 
 ramiro.castro@df.trf1.gov.br  
 
Pagina del UBI in le internet: 
 www.interlingua.org.br 
 
Pagina del UMI in internet: 
 www.interlingua.com 
 
Aprender linguas es cultura, 
Saper interlingua es evolution. 

http://www.interlingua.org.br/
http://www.interlingua.com/

