Internovas 169 – maio/junio 2012

INTERNOVAS
Anno 22 – Bimensual – MAIO/JUNIO 2012 – Numero 169
ISSN 0103-8648

Propositiones legislative de nove statos
brasilian
Fonte: Wikipédia
Nove unitates federative in Brasil es sub discussion in le
Parlamento, le Congresso Nacional. Le deputatos e
senatores officialmente suggereva le creation de 18 nove
statos e 3 nove territórios federal, lo que altiarea AL total
de 48. Le region le plus contemplate es le nord, durante
que le region sud es le sol sin nove proposition.

In 2003 era installate le Front Parlamentari pro le creation
de nove statos e territórios. Secundo su pensatores iste
serea mechanismo pro conducer le redivision territorial
como maniera pro reducer inequalitates socioeconomic e
facilisar le disveloppamento del regiones plus paupere. Le
Idea es sequer le bon exemplo de Tocantins.

Le contras se resume al alte costos e motivationes politic.
Serea expensas de instalation del machina public, sede
governamental, assemblea legislative, secretariatos. Etc.
Le costo de Tocatins era 1,2 milliardo reales. Tamen post
10 annos, le nove stato deve producer economicamente su
proprie receptas e superávits.

Colonia portugese
Desde que portugeses invadeva le portion espaniol de
Sudamerica stablite per le Tractato Tordesillas Jam in
século XV, illes fortiava signatura de nove Tractato de
Madrid in 1750.
Circum 1709 Brasil jam se pareva al território actual e
habeva solmente 7 provincias: Grão-Parah, Maranhão,
Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e São
Pedro. Al fin del século XVIII diverse altere províncias era
create; ex division de San Paulo uno habeva Goyaz, Minas
Geraes e Mato Grosso, ultra division de Bahia ubi se
originava Espírito Santo.

Imperio
Quando occurreva le Império, século XIX, uno divideva
nove províncias in region nordest e anque in le sud. Ab S.
Paulo exsurgeva Santa Catarina e Paraná in 1853. Le
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comarca de São Francisco era date a Bahia como punition
a Pernambuco pro su participation in le Conferederation
del Equator in 1830.
In 1825 Brasil annexava le província Cisplatina, que
posteriormente se declarava independente sub le nomine –
Uruguay.
In 1811 Rege Dom João IV invadeva le Guyana Francese
cuje administration passava al Império Brasilian, como
compensation pro le invasion per truppas napoleonic in
Espania e Portugal. Quando le congresso de Vienna se
reuniva in 1815 ille devolveva iste colonia a Francia.
In 1903 le question del Acre se solveva; illo era território
originalmente de Peru e Bolívia que le brasilianos
colonisava e disveloppava economicamente sub le cyclo
del cauchu amazonic. Le nove territorio era annexate.
In 1943, in le médio del II Guerra Mundial, le Presidente
Getulio Vargas decideva dismembrar 6 territorios strategic
in le frontiera: Ponta Porá, Iguaçu, Amapá, Rio Branco,
Guaporé e Insulas Fernando de Noronha. Quando le
guerra finiva in 1945 2 territorios retornava al statos
original; Ponta Porá a Mato Grosso e Iguaçu a Paraná.
In 1960 un parve território quadrangular era distachatte ab
Goiás e formava le Districto Federal. Interim le antique DF
era transformate in nove stato de Guanabara, usque 1975
quando era incorporate como municípalitate in Rio de
Janeiro.
In 1977 le parte sud de Mato Grosso era emancipate in
nove stato Mato Grosso del Sud cuje capital es Campo
Grande. In 1982 era create le stato de Rondônia, antique
Guaporé in honor al grande indigenista brasilian Mariscal
Rondon.
Le Constitution de 1988 lassava le division como hodie illo
es: Roraima e Amapá era altiate de território pro nove
statos, Insula F. Noronha retornava a Pernambuco (Union
odia territórios a causa que debe pagar Toto !!); le parte
nord de Goiás era repartite in nove stato Tocantins, cuje
capital es Palmas, instalate in 1989. Ecce altere projectos
de lege in Senato brasilian:
Gurgueia – ab Piauí, haberea 87 municipalitates, área
territorial de 155.568 km2 e population circa 650.000
habitantes. Le capital serea Alvorada.
Carajás – repartite ab Pará, haberea 289.799 km2, 39
municipalitates e population circa 1,6 million habitantes Su
capital serea Marabá.
Maranhão del Sud – le probabile capital serea Imperatriz.
Tapajós – haberea 27 municipalitates e 720.000 km2 e
producto economic total de R$ 6 milliardos. Su capital
serea Santarém (280 mille hab) e haberea 1,3 million
habitantes.
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Triangulo – haberea 66 municipalitates, serea extraite ab
region West de Minas. Su área territorial serea 90.545 km2
e haberea circa 2.200.000 habitantes. Le nove capital
serea Uberlândia (601.000 hab). Illo haberea un excellente
índice social e economic.
Altere propositiones son:
1)

Division del actual stato Rio de Janeiro, e le
recreation del stato – Guanabara;

2)

Planalto Central – formate ab Goiás, Minas e DF,
capital serea Taguatinga;

3)

S. Francisco – West de Bahia, su capital serea
Barreiras;

4)

Solimões – dismembrate ex Amazonas, zona
frontier a Peru e Colômbia. Su capital serea
Tabatinga;

5)

Juruá – ex Amazonas, anque, limite a Acre, su
capital serea Eurinepé;

6)

Araguaia – dividite ab parte nordest de Mato
Grosso;

7)

Mato Grosso do Norte – dividite ab Mato Grosso,
su capital serea Sinop;

8)

S. Paulo do Oeste – cuje capital serea Ribeirão
Preto;

9)

S. Paulo do Sul – includerea 54 municipalitates.
Su capital serea Registro;

10) Minas do Norte – region del vale del fluvio
Jequitinhonha e nord de Minas;
11) Iguaçu – West del statos Paraná e Santa
Catarina. Su capital serea Londrina;
12) Pampa – sud del Rio Grande del Sud, le capital
serea Pelotas;
13) Marajó – serea território federal, nordest de Pará;
14) Alto Rio Negro – anque território in nordwest de
Amazonas;

America del Sud – índex diverse (2010)
Population (x1000) :
1) Brasil = 191.000; 2) Colombia = 47.000; 3) Argentina =
40.800; 4) Venezuela = 29.480; 5) Peru = 29.400; 6) Chile
= 17.300; 7) Ecuador = 14.700; 8) Bolívia = 10.100; 9)
Paraguay = 6.600; 10) Uruguay = 3.400; 11) Guyana =
756; 12) Suriname = 529.
Crescentia Demographic:
1) Uruguay = 0,3%; 2) Guyana = 0,4%; 3) Brasil = 0,8%; 4)
Suriname = 0,9%; 5) Chile = 0,9%; 6) Argentina = 0,9%; 7)
Peru = 1,1%; 8) Ecuador = 1,3%; 9) Colômbia = 1,3%; 10)
Venezuela = 1,5%; 11) Bolívia = 1,6%; 12) Paraguay =
1,7%.
Producto Economic Total (x 1000, in U$D):
1) Brasil = 2.088.000; 2) Venezuela = 388.000; 3)
Argentina = 369.000; 4) Colômbia = 289.000; 5) Chile =
204.000; 6) Peru = 154.000; 7) Ecuador = 59.000; 8)
Uruguay = 40.270; 9) Bolívia = 19.790; 10) Paraguay =
18.480; 11) Suriname = 3.260; 12) Guyana = 2.230.
Densitate Demographic (hab/km2):
1) Ecuador = 57,21; 2) Colômbia = 41,10; 3) Venezuela =
32,12; 4) Brasil = 23,10; 5) Peru = 22,88; 6) Chile = 22,84;
7) Uruguay = 19,20; 8) Paraguay = 16,15; 9) Argentina =
14,66; 10) Bolívia = 9,18; 11) Guyana = 3,52 e 12)
Suriname = 3,23.
Population Urban (%):
1) Venezuela = 93%; 2) Uruguay = 92%; 3) Argentina = 92;
4) Chile = 89; 5) Brasil = 87; 6) Peru = 77; 7) Colômbia =
75; 8) Suriname = 69; 9) Ecuador = 67; 10) Bolivia = 67;
11) Paraguay = 61; 12) Guyana = 29.
Renta per capite (in U$D):
1) Venezuela = 11.580; 2) Uruguay = 10.590; 3) Chile =
9.940; 4) Brasil = 9.390; 5) Argentina = 8.450; 6) Suriname
= 5.920; 7) Colômbia = 5.510; 8) Peru = 4.710; 9) Ecuador
= 4.510; 10) Guyana = 3.270; 11) Paraguay = 2.940 e 12)
Bolívia = 1.790

15) Oiapoque – al nord de Amapá, altere território.
Existe ancora suggestiones legislative pro transformar
como statos independente le principal regiones
metropolitan, que serea administrate separatemente
de su actual statos. Serea um quarte typo de unitate
federate e illo es sub discussiones politic, juridic e
scientific.
Fonte: www.pt.wikipedia.org
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Fecunditate (filios per cata femina);
1) Brasil = 1,80; 2) Chile = 1,83; 3) Uruguay = 2,04; 4)
Argentina = 2,17; 5) Guyana = 2,19; 6) Suriname = 2,27; 7)
Colômbia = 2,29; 8) Ecuador = 2,39; 9) Venezuela = 2,39;
10) Peru = 2,41; 11) Paraguay = 2,86 e 12) Bolívia = 3,23.
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Commentarios del statistica:

Brasil es le major pais sudamerican e Suriname le
minor, secundo área territorial.
Nivello de vita es plus alte in Chile, Uruguay e
Argentina.
Brasil e Argentina es países plus industrialisate.
Desde 2020 le population de Brasil, e Uruguay va
stoppar a crescer e forsan va diminuer como in
Europa.
Renta plus alte es in Venezuela a causa del reservoirs
gigantesc de petróleo. Tamen in tote continente existe
enorme inequalitates socioeconomic.

15 de Januario – die de interlíngua !

Que é interlíngua ?
Em 1951 um grupo de lingüistas europeus e americanos,
após longa análise dos projetos de língua auxiliar
internacional, concluiu que o vocabulário latino é a herança
comum a todos os idiomas ocidentais e em conjunto com a
terminologia científica de origem grega, constitui o veículo
geral de comunicação da moderna civilização tecnológica
mundial.
A serviço desse riquíssimo vocabulário foi posta uma
gramática reduzida, espelhada na evolução da linguagem
humana, que tende sempre mais à simplificação. Assim
surgiu a INTERLINGUA, apresentada inicialmente em 2
obras básicas, que são: “Interlingua English Dictionary”,
com 27 mil palavras e “Interlingua Grammar.
A interlíngua é totalmente natural, apresentando sons e
escrita agradáveis. Cada palavra é adotada, desde que
seja comum a pelo menos 3 das línguas de controle –
inglês, francês, italiano, espanhol (castelhano), português,
alemão e russo.
A humanidade caminha para um mundo sem fronteiras. Aí
estão a ONU, a União Europeia, o NAFTA, o MERCOSUL,
etc. A comunicação verbal do pensamento esbarra, porém,
na existência de 2.700 línguas e 8.000 dialetos.
Urge, pois, a adoção natural da interlíngua como línguaponte nas relações internacionais. Um bilhão de pessoas
que falam português, espanhol, italiano, francês, romeno,
etc e os anglófonos entendem um texto técnico em
interlíngua sem qualquer estudo prévio. Ela também é
reconhecível aos falantes de línguas gemânicas e eslavas.
Para os povos da Ásia e África, a interlíngua é de fato o
denominador comum, uma chave que abre a porta das
línguas ocidentais, e portanto, da ciência e tecnologia.
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A divulgação da interlíngua é liderada pela UMI (Union
Mundial pro Interlingua), cuja sede está na Alemanha. No
Brasil, sua representante é a UBI.

¿ Qué es interlíngua ?
En 1951 un grupo de lingüistas europeos y americanos,
después de gran análisis de los proyectos de lengua
auxiliar internacional, concluyó que el vocabulario latino es
la herencia común a todos los idiomas occidentales, y
juntamente con la terminología científica de origen griega,
constituye el vehículo general de comunicación de la
moderna civilización mundial.
A servicio de este riquísimo vocabulário ha sido puesta una
gramática sóbria, reflejada en la evolución del lenguaje
humano, que tiene tendencias siempre más hacia la
simplificación.
Asi surgió la INTERLINGUA.presentada inicialmente en
dos obras básicas: Interlingua English Dictionary con
27000 palabras internacionales, y Interlingua Grammar.
Interlingua es totalmente natural , presentando sonidos y
escritura agradables. Cada palabra es adoptada, si es
común al menos a tres de entre los idiomas de control:
inglés, francés, italiano, español, portugués, alemán y ruso.
La humanidad camina hacia un mundo sin fronteras. He
aqui la ONU, la Unión Europea. NAFTA, MERCOSUR, etc.
La comunicación entre las naciones, todavía, es
problemática debido a la existência de 2.700 lenguas y
8.000 dialectos. Urge la adopción natural de interlíngua
como una espécie de lengua-puente en las relaciones
internacionales.
Los 900 milliones que hablan portugués, español, francés,
italiano, rumano, etc y los anglófonos comprenden un
texto técnico en interlíngua sin estudio previo. La
interlingua también es reconocible a los hablantes de las
lenguas germánicas y eslavas.
Para los pueblos de Asia y África, interlingua es de hecho
un denominador común, una llave que abre la puerta de
los idiomas occidentales, y por lo tanto, de la ciência y
tecnología.
La divulgación de interlingua, en el campo internacional, es
hecha por la UMI (Union Mundial pro Interlingua), cuya
sede está en Alemania. En España hay un Representante
Nacional.
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INTERCON

(Bairro: Fonte Boa)
68742-862 Castanhal – PA, BRASIL.

Regularmente acontece o Encontro Brasileiro de
Interlíngua, oportunidade em que os interlinguistas e
interessados do país se reúnem para debater temas de
interesse, fazer o exame de banca, praticar oralmente a
interlíngua e conhecer turisticamente a região.

ramiro.castro@trf1.jus.br

Informe-se e participe !

# TAXA ANUAL para a UBI:

1º Brasilia-DF, 27-29 de julho 1990

Titular = 20, Efetivo = 30, Extraordinário = 50, Patrono = 100,
Honorário = 200, Estudante = 6, Parente = 10, Padrinho = 10,
Vitalício = 700, Especial e Distinto = 0.

2º Brasilia-DF, 26-28 de julho 1991
3º Passo Fundo-RS, 29-31 de julho 1992
4º Vitória-ES, 30 julho-1 agosto 1993
5º Brasilia-DF, 13-15 de janeiro 1995
6º João Pessoa-PB, 25-28 de julho 1996
7º Salvador-BA, 2-5 de julho 1997
8º Belo Horizonte-MG, 17-19 de julho 1998
9º Vila Velha-ES, 16-18 de julho 1999
10º Belém-PA, 28-30 de julho 2000
11º Sobradinho-DF, 20-22 de julho 2001
12º Belo Horizonte-MG, 31-jul a 1-ago 2004

•

ANUALIDADE
Brasil R$ 20
Exterior € 20 o U$D 30
Numeros passados: R$ 2

# MEMBRO ANUAL da UMI: € 30 ou equivalente em reais.
Quota atual do Cambio: U$D 1 = R$ 1,81; € 1 = R$ 2,42; R$ 1 =
2ARG$ (pesos argentinos).
UBI aceita moedas cambiáveis, principalmente da Europa (euro) e
América do Norte (dólar canadense e americano) e yen japonês.
INTERNOVAS é distribuído a todos os membros da UBI,
organizações, representantes nacionais e estrangeiros. Este
informativo, redigido em português e em interlíngua, aparece
trimestralmente com 4 paginas A4. É livre fotocopiar, desde que
citada a fonte.
A redação recebe artigos.Todavia, não temos responsabilidade
por artigos assinados que refletem as idéias de seus autores. Não
existe nenhum tipo de censura para artigos religiosos, culturais,
sociais, políticos, econômicos, etc.Fazemos intercâmbio com
outras revistas. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas !

13º Florianópolis-SC, 29-30 de julho 2006
14º Castanhal-PA, 01 de agosto 2009

INTERFUNDO
O Interfundo visa incentivar a edição de obras em
português, espanhol e em interlíngua, através das
contribuições financeiras e doações monetárias dos
Mecenas.
Em breve será regularizada nossa conta poupança na CEF
Caixa Económica Federal. Aguarde !
As
iniciais
dos
contribuintes
são
registradas
periodicamente nas páginas da INTERNOVAS.
Através do INTERFUNDO, também é possível financiar
viagens (bolsas) de interlinguistas brasileiros para as
conferências brasileiras e internacionais.
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UBI – União Brasileira pró interlíngua
A UBI é uma associação cultural sem fins lucrativos, fundada em
28 de julho 1990, que tem por finalidade ensinar e divulgar a
interlíngua no Brasil.
DIRETORIA:
Presidente – Ramiro B. de Castro
Secretário – vago
Tesoureiro – vago.

Representantes:
Estamos reestruturando nosso quadro de representantes, que
necessariamente são associados da UBI.

