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  Eventos Cobinter reportage     
 
  
 
 

Reportava: Ramiro B. de Castro, Brasilia-DF, BRASIL. 
 

Passo Fundo é sede da 3ª COBINTER 
Jornal – Diário da Manhã 

 
O Município de Passo Fundo passa a sediar a partir de hoje até o próximo dia 31 a 3ª COBINTER, 
Conferência Brasileira de Interlingua. 
O evento cultural, de âmbito nacional, com a possível presença de interlinguistas dos países vizinhos do 
Mercosul, terá lugar junto a sede da Academia Passofundense de Letras e Centro Cultural Anita Garibaldi, 
à Av. Brasil nº 743 – 1º andar, sala 12 (antiga Faculdade de Direito). 
A 3ª COBINTER é de iniciativa e organização da União Brasileira de Interlingua – UBI e conta com o 
apoio local da Academia Passofundense de Letras, do Centro Cultural Anita Garibaldi e do representante 
municipal da UBI, Euclides Bordignon. 
Com a presença de autoridades, imprensa, diretores das escolas de 2º grau, professores da área de 
letras. Acadêmicos e associados da UBI, usarão da palavra os professores Universitários Eméritos Jonas 
Negalha, de São Paulo, Waldson Pinheiro, de Natal, Gilson Villas Bôas Passos, de Vitória, O Presidente 
da UBI, Ramiro Castro e membros da Diretoria, bem como o representante Municipal. 
 
 

Sucesso marcou a 3ª Cobinter em Passo Fundo 
 
A cidade de Passo Fundo foi sede, de quarta-feira até sexta, da 3ª Conferência Brasileira de Interlingua. 
Uma iniciativa de âmbito nacional que devemos ao esforço e ao emprenho do Senhor Euclides Bordignon 
que é hoje tido como uma das maiores autoridades brasileiras no assunto. Este encontro reuniu figuras 
de grande destaque como os casos dos Professores Gilson Villas Boas Passos que é titular em Letras 
Anglo-Germânicas da Universidade Federal do Espírito Santo, o Professor Waldson Pinheiro, Professor 
da Universidade Federal de Natal no Estado do Rio Grande do Norte e Ramiro B. de Castro, Presidente 
da UBI. Os ilustres visitantes e palestrantes conquistaram os estudiosos da cidade com um trabalho que 
marcou muito o encontro valorizando e tornando bem mais conhecida a interlingua, hoje uma lingua 
universal que a cada dia encontra maiores adeptos. 
 
A SOLENIDADE 
Por ocasião da abertura do encontro que desenvolveu-se todo nas dependências da Academia Passo-
fundense de Letras, os trabalhos foram presididos pelo Presidente da UBI, Sr. Ramiro B. de Castro, Sr. 
Euclides Bordignon que após fazer uma explanação do que é interlingua, disse da razão de Passo Fundo 
ser a sede nacional do encontro, apresentou os dois ilustres Professores e convidou a todos a participar 
do mesmo. Após falou o Presidente da Academia Passo-fundense de Letras, Dr. Antonio Augusto 
Meirelles Duarte que disse que Passo Fundo sentia-se orgulhoso e enriquecido por ser a sede do 
encontro, enaltecendo o trabalho de Bordignon que tudo fez para trazer para cá este importante evento. 
Em nome da Universidade falou o Professor Jose Gaston Hilbert que ratificou as palavras do Presidente 
Meirelles Duarte, cumprimentou os promotores e disse da importância da iniciativa para os meios 
intelectuais e universitários da cidade. Os ilustres visitantes e conferencistas regressaram hoje para suas 
cidades de origem.” 

3-tie COBINTER – Reporto general 
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