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

Le ver senso natalin 
 
 
Pro le mundo globalisate Natal memora 
compras, shopping, cena abundante, bibitas, 
presentes e donos, solmente pro le sanguine 
familiari con le exclusion del alteres, etc. 
 
Iste rebassamento material del ver senso 
natalin esseva un “involution” del civilisationes 
industrialisate reunite al commercio mundial, 
sempre avide de plus lucros. 
 
Tamen, ante plus que duo mille annos, le 
finalitate del scripturas era altere – le 
celebration de Jesus le Christo como symbolo 
del redemption human sia per le fide, sia per le 
amor e caritate. 
 
Le societates christian necessita sempre 
memorar su nascentia e morte (septimana 
sancte) pro prender attitude moral superior, sed 
infelicemente le majoritate lo vide como  simple 
evento a esser apotheoticamente celebrate. 
 
“Amar a Deo supertoto e al altere proxime 
como a se ipse” es commandamento de tote le 
dies e non solmente de 1 die, le Natal. 
 
Le Redaction desira a tote lectores un 
renascentia consciential, moral e spiritual. 
 
 
 
 

Inimicos del libertate 
 
Le organisation Reporters sin Frontieras veni 
de divulgar lista de paises que plus restringe 
libertate del usatores de internet. 
 
Illos son 13 paises: Arabia Saudita, Belarus, 
Bhurma, China, Corea Nord, Cuba, Egypto, 
Iran, Syria, Tunisia, Turcomenistan, Uzbekistan 
e Vietnam. 
 

Secundo RSF, que defende le libertate de 
expresssion e de prensa, iste paises face 
restrictiones al accesso a sites in le rete e al 
expression de opiniones. 
 
Fonte: jornal Estado de S. Paulo, 9 nov 
 
 

IDH brasilian altia in le ranking 
 
Le indice de disveloppamento human brasilian 
se altiava, malgrado que Brasil descendeva un 
position de 68te pro 69ne placia. 
 
Conforme le Nationes Unite, Brasil ha indice de 
0,792 (antea 0,788) e illo es postea altere 
nationes latinoamerican como Argentina (0,863 
– 36te), Chile (0,859 – 38ve), Uruguay (0,851 – 
43tie), Cuba (0,826 – 50me) e Mexico (0,821 – 
53tie). 
 
Le prime in le lista es Norvegia (0,965) e le 
ultime es Niger 0,311. 
 
Fonte: revista Veja, 9 nov 2006. 
 
 

Juventude 
 
Io me sedeva sol, vidente su luce 
Mi sol amico in le albas dulce 
Io semper audiva, io besoniava saper 
Io attentava ad mi juventude 
Tu nos ha date 
Le stellas del vetule tempores 
Numerose como le rosas 
Passionante et inamorate 
Tu nos faceva rider 
Et anque plorar 
Con te nos sentiva nos 
Como si nos poteva volar 
 
Ma non habe solmente, 
Un rolo si pauc imponente 
O mesmo nihil, ad omne adolescentes 
Qui non te cognosce, 
O ni se ha condescendentia 
Ma semper plange, 
Quando percipe tu absentia 
 
Tu ha habite tu tempore 
Et tu poter 
Ma io spera que tu melior hora pote volver 
Oh, Juventude ! 
 
Nos ha viste le shows 
Le astros actuante 
Illos marcava per lor presentia constante 
Ora toto ha devenite illusori 
Nam le musicas et styllos 
Nunc son provisori 
Ma mesmo assi, non nos abandona 
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Con te le vita es placente 
Perque toto illo, de te depende 
Alora rende un pauc plus, 
Nam nos habera nostalgia real 
Et quando nos rendera fatigate 
De omne iste visual 
Oh, Juventude ! 
 
 
Autor: Gibrail W. Caon 
Sub le inspiration del musica “Radio ga ga”, de 
banda de rock Queen. 
 
 

Sito electronic  renovate 
 
Le Presidente del UBI, Emerson Costa, veni de 
informar nos super le renovation annual del sito 
official del UBI: www.interlingua.org.br 
 
Le sito es hospitate sur providitor central sub le 
regime de location. 
 
Isto garanti de continuitate de nostre pagina 
initial usque octobre de 2007. 
 
Omnes qui vole pote visitar nostre pagina 
scripte in interlingua e in portugese. 
 
 
 

Vehiculos brasilian habera chip 
electronic 
 
 
Le Consilio Brasilian de Traffico (Contran) veni 
de approbar le uso obligatori de chip electronic 
in tote le 46 milliones de vehiculos in le pais. 
 
Le systema es composite de placcas electronic 
que habera informationes detaliate super le 
“vita”  vehicular, insimul con le datos basic 
como codice de fabrication, mulctas e numero 
del registro vehicular. Le finalitate es actionar 
contra robos e fures. 
 
Totevia le systema sera valide solmente in 
2008. 
 
Fonte: Estado de S. Paulo, 23 nov 2006. 
 
 

Exopero infernisa aeroportos 
brasilian 
 
Un subite exopero acclamate per le 
controlatores de turres de volos ha causate le 
chaos in tote le systema de controlo de traffico 
aeree recentemente. 
 
Decenas de volos era cancellate e alteres era 
postponite multe horas plus tarde. Il habeva 

diverse casos que le passageros debeva dormir 
in le aeroporto sur le sedias mal confortabile. 
 
Le problema es le congestionation del traffico 
aeree brasilian, ancora sub le controlo del 
militares (Aeronáutica, le fortia aeree 
brasilian), contra le tendentia mundial de 
devenir iste servicio un area civil e professional. 
 
Le governamento brasilian aperiva concurso 
public pro contractar diverse controlatores civil. 
Un altere problema seriose es le altissime 
concentration e centralisation del systema, cuje 
alternativa serea um redesigno del mappas de 
rutas  e vias aeree differente del modelo actual. 
 
Le pilotos american era liberate del prision 
(hotel a Rio), post le inquirition policial e se 
compromitteva a responder al proceso in 
libertate. Illes viagiava immediatemente verso 
le Statos Unite. 
 
Illes es accusate de omission in le pejor 
tragedia in le celos brasilian occurrite ante duo 
menses in accidente que occideva 154 
personas venite de Manaus usque Brasilia, in le 
medio del silva amazonic. 
 
 
 

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 
www.interlingua.org.br  
 
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. 
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Regularmente realiza o INTERCON (Encontro 
Brasileiro de Interlíngua), além de oferecer 
livros e manuais para o aprendizado. 
PRESIDENTE; Emerson J. Silveira Costa 
(Belém - PA)  emerson.costa@gmail.com 
SECRETÁRIO:  André Luis Lopes Rezende 
(Belém - PA)  andrellrezende@gmail.com 
TESOUREIRO: Ramiro Barros de Castro 
(Castanhal – PA)  ramiro.barros@gmail.com 
 
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 ! 
 
Brevemente você será informado sobre o 
nosso 14º INTERCON e aguarde confirmação. 
 
CÂMBIO: 
Segundo o câmbio monetário atual 1 dólar 
americano vale R$ 2,15; 1 euro é igual a R$ 
2,76. 
 
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 ! 
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