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INTERLINGUA – Comunication sin frontieras. 
Comprensibile imediatemente per un milliardo 
de anglo-romanofonos ! Aprender línguas es 
cultura, saper interlingua es evolution. Sito 
eletronic del UBI: www.interlingua.org.br 
 
 
 

Directorio pro biennio 2006/2009 
 
 
Un inter le plus importante actos prendite 
durante le INTERCON a Florianópolis, era le 
votation al nove Directorio pro le biennio 
2006/2009. 
 
Conforme le statutos del UBI le votation era 
facite per acclamation. Le Directores ora habita 
in le nord brasilian, in le region amazonic 
oriental, al urbes Belém e Castanhal. Ecce los: 
 

1) Presidente – Emerson J. Silveira da 
Costa, experto in informatica,  36 
annos, functionario public federal, ex-
Vice-Secretario del UMI; 

2) Secretario – André Luis Lopes 
Rezende, 23 annos, studente de 
pedagogia, travalia in museo touristic, 
initiante in interlingua ma multe 
interessate e fortia nove pro labor; 

3) Tresorero – Ramiro B. de Castro, 45 
annos, officiero public de tribunal, ex 
Vice-Secretario del UMI. 

 
Nos intende travaliar pro melior diffusion del 
interlingua in Brasil, lo que certemente include 
diverse actiones practic. 
 
 
 

13tie INTERCON 
Florianópolis – SC 
Breve Reporto 
 
Iste reporto es date sub le vision del Redactor. 
Altere versiones son benvenite !! 
 
Distante circa 3.500 km al sud de Castanhal, le 
urbe que io habita, Florianopolis era le sede del 
Dece-Tertie INCONTRO BRASILIAN DE 
INTERLINGUA – INTERCON, que occurreva 
inter le 29 e 30 de julio 2006. 
 

Parte del longe viage era facite per auto e le 
altere parte per avion. Nos arrivava (gruppo del 
nord) a Floripa – assi uno appella le capital 
catarinese – le 28 de julio vespere. Nos iva 
immediatemente al Hotel V. Plaza, que es in le 
Rua Felipe Schmidt 705, justo in le centro 
urban. 
 
Le die sequente le Apertura, facite al excellente 
sala del centro conferential in le Hotel, que era 
de alte nivello. 
 
Uno declarava le apertura official del 
programma e legeva le salutes brasilian e 
international pro le Incontro. Impression troppo 
positive era le message de Union Danese 
inviate electronicamente per nostre collega 
Thomas Breinstrup, talmente le message de 
Sra. Barbara Rubinstein, ex Svedia, Presidente 
del UMI.  
 
Tamen veniva salutes de Brasil, Hungaria, 
Canada, Nederland, SUA, Espania, Grande 
Britannia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, 
Svedia, Danmark, Russia, etc. Nos regratia a 
tote le personas qui inviava a nos iste salutes. 
Isto demonstra le grande internationalitate del 
interlingua in tote le mundo. 
 
Se sequeva un breve historico de interlingua 
como es jam costume, pro le publico laic 
presente. Il es a dicer que pauc participantes 
veniva al incontro. Illo tamen era profitabile ma 
nos debe evoluer usque nostre reuniones 
deveni vermente un grande evento de massa. 
 
E pro isto nos debe non solmente parlar 
interlingua, ma anque inseniar lo – isto es 
fundamental, e logic  ! 
 
Como sempre occurre le participantes resta a 
hoteles proxime al centro conferential e nos es 
accostumate a facer repastos insimul, lo que se 
repeteva a Floripa. Nos sempre prendeva 
nostre lunches e dinares insimul. 
 
Gibrail Waltrick Caon, interlinguista ab Lages, 
filio de immigrantes ex Francia e Austria, 
parlava in interlingua tote le tempore intra le 
reunion o foras de illo, lo que es un exemplo 
pro tote participantes. Mesmo in le shoppings, 
durante le repastos ille conversava 
fluentemente con le Redactor in interlingua, lo 
que certo appellava le attention public. 
 
R. de Castro explicava que le UBI es sub 
reconstruction e isto significa plus labor 
constante pro le diffusion interlingual. 
 
Le passo sequente era le debatto aperte de 
como pote le UBI ultrapassar iste phase 
inactive, lo que attraheva diverse suggestiones 
del participantes. 

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


 
G. Waltrick, a grande stilo, faceva su 
declamation poetic que tosto sera publicate. Al 
fin, applausos pro su belle poesias. 
 
Le altere puncto toccate era le election per 
acclamation del Directorio pro le periodo 2006 
usque 2009. Uno faceva le Acta del Election e 
tote le presentes lo signava.  
 
Super le Directorio existe un Plan de Labor, 
que jam es al cammino. 
 
Le directores va discuter ubi sera le proxime 
INTERCON. Jam existe proposition pro facer lo 
a Curitiba, Stato Paraná, sed nulle confirmation,  
tamen nos pensa que le quantitate de 
participates debe esser major pro justificar un 
evento de tal magnitudine. 
 
 
 
 

 INTERCON (Encontro Brasileiro de 
Interlíngua). 
 
Regularmente acontece o Encontro Brasileiro 
de Interlíngua, oportunidade em que os 
interlinguistas do país se reúnem para debater 
temas de interesse, fazer o exame de banca, 
praticar oralmente a interlíngua e conhecer 
turisticamente a região. 
 
1º Brasilia-DF, 27-29 julho 1990 
2º Brasilia-DF, 26-28 julho 1991 
3º Passo Fundo-RS, 29-31 julho 1992 
4º Vitoria-ES, 30 julho-1 agosto 1993 
5º Brasilia-DF, 13-15 janeiro 1995 
6º João Pessoa-PB, 26-28 janeiro 1996 
7º Salvador-BA, 2-5 julho 1997 
8º Belo Horizonte-MG, 17-19 julho 1998 
9º Vila Velha-ES, 16-18 julho 1999 
10º Belem-PA, 28-30 julho 2000 
11º Sobradinho-DF, 20-22 julho 2001 
12º Belo Horizonte-MG, 31 julho-1 agosto 2004 
13º Florianópolis-SC, 29-30 julho 2006. 
 
 
 
 

UBI – União Brasileira pró 
Interlíngua 
 
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 
interlíngua no Brasil. 
 

Regularmente realiza o INTERCON (Encontro 
Brasileiro de Interlíngua), além de oferecer 
livros e manuais para o aprendizado. 
 
PRESIDENTE; Emerson J. Silveira Costa 
SECRETÁRIO: André Luis Lopes Rezende 
TESOUREIRO: Ramiro B. de Castro 
 
Conta bancária administrativa: CEF, Poupança, 
agência 2301, número 632.992-0, Brasília-DF. 
 
Revista oficial da UBI. Fundada em janeiro de 
1990. 
 
Anuidade para a UMI: 15 euros. 
 
Anuidade do associado da UBI: Titular = R$ 20, 
Patrono = R$ 100, Honorário = R$ 200, 
Estudante = R$ 10, Parente = R$ 10, 
Colaborador = R$ 6, Padrinho = R$ 10, Vitalício 
= R$ 700, Especial = nihil (contrapartida à UBI),  
Distinto = nihil (cortesia por 1 ano), Efetivo = R$ 
30 (dupla anuidade), Extraordinário = R$ 50 
(tripla anuidade). 
 
Basta depositar na conta da UBI e enviar-nos 
uma cópia do comprovante de depósito 
bancário.  
 
Solicite a nossa ficha de inscrição ou visite 
nossa página eletrónica. 
 
Associando-se, você receberá regularmente a 
nossa revista – INTERNOVAS, editada já há 16 
anos, contendo artigos sobre diversos temas 
de interesse em português e em interlíngua, 
eventualmente em outros idiomas como o 
castelhano. Você pode contribuir com artigos 
para a INTERNOVAS. 
 
A Redação recebe artigos. Todavia, não temos 
nenhuma responsabilidade com artigos 
assinados e eles podem mesmo expressar 
conteúdo contrário à opinião da Diretoria. 
Fazemos intercâmbio com outras revistas. 
Opiniões positivas, críticas sinceras e 
sugestões honestas são sempre benvindas ! 
 
Você poderá inscrever-se gratuitamente no 
ADRESSARIO DE INTERLINGUA, acessando 
a página oficial da UMI, no seguinte endereço: 
www.interlingua.com 
 
A UBI também dispõe de departamentos e 
representações (estaduais, municipais e 
locais), mas que neste momento não estão 
ativados, esperando-se a sua reativação para 
breve. 
 
Da mesma forma estamos reativando o nosso 
pequeno catálogo, contendo manuais, 
dicionários, folhetos, opúsculos, etc. Aguarde ! 
 

http://www.interlingua.com/


Brevemente será realizado o nosso 14º 
INTERCON e aguarde confirmação. 
 
CÂMBIO: 
 
Segundo o câmbio monetário atual 1 dólar 
americano vale R$ 2,19; 1 euro é igual a R$ 
2,78. 
 
Redator deste número: 
 
Ramiro B. de Castro 
ramiro.castro@pa.trf1.gov.br 
fone: (91)  3711-7444 
 
 

Interfundo 
 
O Interfundo visa incentivar a edição de obras 
sobre a interlíngua, através das  contribuições 
financeiras e doações monetárias dos 
Mecenas. Basta depositar sua doação na conta 
bancária do Interfundo, administrado por Gilson 
Passos: Poupança número 304.552-9, Op. 
(Operação) 013, Agência código 167, na Caixa 
Económica Federal, Vitória-ES. 
 
Durante os Encontros, o Administrador da 
poupança apresenta a situação financeira 
desta conta bancária a todos os presentes. 
Conforme o saldo, o Interfundo também pode 
ser usado para financiar viagens de 
interlinguistas brasileiros aos Encontros 
nacionais. 

 
Aviso: 
 
Le redaction invia exemplares gratis a 
interessatos qui, de su parte,  debe necessari-
mente comunicar nos per letera, carta postal, 
fax, message eletronic, telefono, aerograma, 
etc dum tempore oportun, informante nos del 
bon reception eletronic e postal. 
 
E por favor, si vos lo recipe e vos ha 
disinteressate vos e NON es satisfacite, 
comunica a nos tosto que nos stopara 
imediatemente le costosissime invios postal o 
los transferera pro un altere interessato plus 
paupere – gratias pro le comprension ! 
 
Le redaction recipe articulos. Tamen, nos ha 
nulle responsabilitate a causa de articulos 
signate e ilos pote mesmo expressar contento 
contrari al opinion del Directoria.  
 
Nos censura nulle articulo e face nulle 
discrimination contra articulos politic, religiose, 
economic, historic, filosofic, cultural, scientific, 
etc.  
 

Nos face intercambio con altere revistas. Si vos 
interessa vos, invia a nos un articulo con vostre 
opinion contrari – gratias ! 
 
 

mailto:ramiro.castro@pa.trf1.gov.br

