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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

pro justificar omne actos ... dum iles inrichi sur
aquele mesme populaceo.
Ad nos, lo que resta es suportar ad fin que
AIEA (Agentia International de Energia Atomic)
prende le providentias correcte in relation al
Iran e forsan evita lo que poterea significar un
nove guerra sancte, nam de facto, qui deberea
evanescer son le ayatolas.
Gibrail Waltrick Caon, Lages-SC
gibrailwaltrick@yahoo.com.br
Comentarios a iste articulo bombastic, inviar los
directemente al adresse supra.

Novas Curte e Breve ...
Allah e le bombas atomic
Un del temas que plus toca le mundo in le
actualitate es le possibile nascentias del
programa nuclear iranian; le declaration del
presidente Mahmoud Ahmadinejad, de que
Israel debe esser scobate del mapa sin dubita
alertava le opinion public international, ultra su
retirata del Tractato de Non-Proliferation
Nuclear.
Le ayatolas argue que Iran besonia disvelopar
su programa atomic pro generar electricitate; lo
que certo es si ver como dicer que le mar es
rosee. Omne sape que iste pais possede vaste
reservoirs de petroleo e gas natural (vermente
Iran es le secunde major productor del Medie
Oriente, detra Arabia Saudic) e solmente con
aquele elementos ilo pote producer energia
suficiente. Regreta-bilemente uno debe rationar
que si Iran voleva solmente generar
electricitate, ilo lo facerea solo con le citate
productos, sin besonio de un programa
radioactive
(energia
nuclear
costa
minimalmente 15 vices que energia comun).
Pro augmentar nostre pessimismo, obedir ad
tractatos international non face parte del leges
islamic vigorante in Iran desde 1979. Regretabilemente, qui garanti que iste projecto non visa
crear bombas ad esser lanceate contra Israel,
SUA o alterubi feminas non usa velos ? Si le
presidente iranian afirmava que Israel debe
evanescer, tal dicto es ver: ubi il ha fumo, il ha
foco.
Le situation economic de aquele pais anque
contribue ad fin que le population apoia le
foliages de su presidente; in 1978, ante
revolution islamic, un iraniano habeva un
budget major quam de un portugese. Hodie, un
portugese gania le quintuplo que un iraniano.
Como in qualcunque dictatura, le melior
eficientia se face presente in repression politic
e religiose; leaders moslem local apela ad fide

Le banda anglese de rock Rolling Stones veni
de presentar se sur plagias del famose Copacabana a Rio de Janeiro. Secundo le statisticas
ilo atraheva plus de 1 million de personas.
Post qualque dies de iste spectaculo, le banda
irlandese de rock U2 se presentava a San
Paulo, in le Stadio Morumbi. Circa 150 milles
participava. Le show musical se repeteva le
nocte sequente.
Durante le septimana sequente, cariocas e
paulistas, habitantes de Rio e Sanpaulo,
entrava in le folia carnevalesc. In aquele urbes
ilo es un spectaculo plus touristic del scholas
de samba sur le strata. A Salvador, capital
bahian, ilo deveni un inspiration african. Interim,
in Recife le carneval es popularissime sub le
ritmos del frevo e maracatu.
Le actual Redactor de iste informativo
electronic, Ramiro B. de Castro, habita a
Castanhal, urbe con 154 mille habitantes que
se situa circa 65km est del capital statal, Belém
(1,3 million de habitantes), metropole
amazonic.
Sur le paginas del proxime buletin nos intende
informar tote lectores del citate sede de 13tie
INTERCON, Incontro Brasilian de Interlingua.
Le data jam es fixate: 29 e 30 de julio !!
Iste buletin es inviate in pauc folios. Nos
prefere fazer plus constante e regularmente
INTERNOVAS que periodos plus longe
(semestral, por exemplo). Le sequente habera
plus articulos.
Venezuela veni de entrar in le MERCOSUD
como membro plen. Isto es lo que decideva le
Consilium plenari a Montevideo le anno
passate. Vole entrar: Chile, Bolivia e Peru.
Argentina sugereva le adoption de un moneta
unic.

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 (a ser confirmado) 29-30 julho 2006.
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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; Gilson Passos
SECRETÁRIO: Paulino J. Moraes
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: 12 euros.
Anuidade do associado da UBI: Titular = R$ 20.
Basta depositar na conta da UBI e enviar-nos
uma cópia do comprovante de depósito
bancário.

de interesse em português e em interlíngua,
eventualmente em outros idiomas como o
castelhano. Você pode conribuir 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 também queremos noticiar a todos
a realização do nosso 13º INTERCON e para
tal estamos aguardando confirmação da
cidade-sede.
CÂMBIO:
Segundo o câmbio monetário atual 1 dólar
americano vale R$ 2,12; 1 euro é igual a R$
2,55; 1 yen japonês = R$ 0,018; 1 dólar
canadense = R$ 1,86; 1 dólar australiano = R$
1,57, 1 libra esterlina (GBP) = R$ 3,71; 1
boliviano = R$ 0,26; 1 peso mexicano = R$
0,19; 1 peso argentino = R$ 0,69; 1 peso
uruguayo = R$ 0,08; 1 guarani paraguayo = R$
0,0003; 1 peso chileno = R$ 0,004; 1 bolivar
venezuelano = R$ 0,0009; 1 peso colombiano =
R$ 0,0009; 1 novo sol peruano = R$ 0,63; 1
rublo russo = R$ 0,07; 1 hyvnia ucraniana = R$
0,49; 1 coroa dinamarquesa = R$ 0,34; 1 coroa
sueca = R$ 0,27; 1 coroa norueguesa = R$
0,32; 1 shekel israelense = R$ 0,45; 1 rúpia
hindu = R$ 0,04; 1 cuanza angolana = R$ 0,02;
1 escudo caboverdiano = R$ 0,02; 1 metical
moçambicano = R$ 0,00007.

Redator deste número:
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

Ramiro B. de Castro
ramiro.castro@pa.trf1.gov.br
fone: (91) 3711-7444

