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Resíduos Sólidos – política nacional 

 

Já há algum tempo a Europa decidiu implantar ações em 
prol do meio ambiente. Entre essas ações está a 
introdução da Diretriz ROHS – Restriction of Hazardous 
Substances – que limita ou impede o uso de metais 
pesados como chumbo, cádmio e mercúrio em 
equipamentos eletroeletrônicos.  

Em outra linha de ação, os países membros da União 
Europeia conseguiram elevar os níveis de reciclagem em 
materiais como plástico e papel. 

No Brasil, entretanto, ainda faltam leis para fiscalizar ou 
regulamentar o uso e descarte de uma série de produtos. 
Interesses empresariais e a falta de conhecimentos 
técnicos por parte de alguns agentes dificultam ou atrasam 
leis e decretos que poderiam dar melhor destino a algumas 
substancias perigosas ou, em outros casos, elevar os 
níveis de reciclagem no país. Basta ver o que está 
acontecendo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), que se encontra emperrada no Congresso devido 
a uma série de discussões entre o poder público e 
empresas geradoras de resíduos. 

No estado do Paraná, porém, a responsabilidade do 
fabricante de produtos começa a ser discutida e cobrada 
pelas autoridades. A emissão das ações pró ambiente do 
estado estão sendo coordenadas pela Secretaria do Meio 
Ambiente e, muitas vezes, com o apoio do Ministério 
Público do Estado. 

Em 2003, o governo paranaense lançou o Programa 
Desperdício Zero, projeto que deu origem à Política 
Estadual de Resíduos Sólidos. Passados seis anos de 
implantação dessa política, o Paraná tornou-se o principal 
estado do país a endurecer o jogo com as empresas 
geradoras de resíduos sólidos. O resultado dessa atuação 
do Estado foi uma avalanche de reuniões, dezenas de 
multas e até mandados de segurança solicitados pela 
Reciclanip´- a entidade criada pelas empresas fabricantes 
de pneus Bridgestone, Firestone, Goodyear, Michelin e 
Pirelli. 

• Revista Reciclagem Moderna nº 15, mar/abr 2009. 

Tempo médio de decomposição dos resíduos: 

Papel = 3 meses; palito de fósforo = 6 meses; ponta de 
cigarro = 1 a 2 anos; chiclete = 5 anos; lata = 10 anos; 
garrafa de plástico = mais de 100 anos; latinha de cerveja = 

200 anos; tecido = 100 a 400 anos; fralda descartável = 600 
anos; vidro = mais de 4.000 anos. 

Fonte: Natural Limp – empresa de elaboração de projetos de 
reciclagem. 

Autor: Rubens A.P. Nascimento, agrônomo e estudante de pós-
graduação – perícia, auditoria e gestão ambiental – FCAT, 
Castanhal-PA, BRASIL, rubenspnascimento2@gmail.com  

 

Armea brasilian in triplice frontiera 

Non se tracta del touristic frontiera inter Brasil, Argentina e 
Paraguay, ma pro le prime vice militares brasilan faceva le 
recognoscentia de un area territorial in frontiera de Brasil 
con Guyana e Suriname, olim considerate “discognoscite” 
per le institutiones governamental brasilian. 

Secundo General Eduardo Villas Boas, commandante 
militar del Amazonia iste area es de difficile accesso, plen 
de fluvios e cataratas non navigabile, enorme vacuum 
populational e foreste dense. 

Durante le operation 16 militares del Fortia 3 cuje base se 
situa in Manaus restava 13 dies in le medio del foreste 
amazonic. Le mission era pro mappear tribus isolate, 
mineration illegal e mesmo aerodromo pirate. 

Tote le action comenciava desde le posto militar in Tiriós, 
circa 12 km in le frontiera brasilian (Pará) e Suriname e se 
extendeva verso 400 km west inclusive passante trans 
terras indigene. 

Fonte: Jornal O Globo, 24 de maio 2012. 

 

 

Nostre nove collega Álvaro Jose, ex urbe Belém,  ha  
facite iste belle e amusante designos que nos publi ca 
ora. 
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Bolívia va peter accesso al mar 

ANSA, La Paz 

Le governamento bolivian va profitar le proxime reunion del 
Assemblea General del OEA (Organisation del Statos 
American), veniente septimana in Cochabamba pro un vice 
plus peter un sortita verso le mar, iste caso, al Oceano 
Pacific. 

La Paz intende obtener le confirmation del Resolution OEA 
approbate ante 33 anos retro que declara “de interesse 
hemispheric permanente le recerca pro un solution 
equitative al demanda maritime”. 

Le representante bolivian ha informate heri que su pais va 
profitar le incontro pro “appunctar le non cumplimento del 
resolution del parte de Chile”. 

Le Presidente bolivian Evo Morález diceva que le 
Assemblea General habera duo themas principal: le 
conflicto de Argentina pro le soveranitate del Insulas 
Malvinas e le demanda bolivian de accesso al mar. 

Bolivia perdeva pro Chile su sortita verso al mar durante le 
Guerra del Pacifico (1879 – 1883) in le quales territorios 
peruan anque passava a esser controllate per chileanos. 

Fonte: www.folha.uol.com.br   

Data: 30 de maio 2012, S. Paulo-SP, BRASIL. 

 

 

 

 

 

15 de Januario – die de interlíngua !  

Brasil e Espania face accordo 

 

Autoritates brasilian e espaniol se reuni in Madri pro tentar 
negotiar accordo de immigration e touristas inter le duo 
paises. 

In le ultime duo menses  tensiones se altiava post que le 
governamento brasilian adoptava le reciprocitate contra le 
entrata de espanioles in território brasilian. Citatanos 
brasilian protesta contra le discrimination in le aeroporto de 
Barajas, quando arriva in Espania. 

Itamaraty, le Ministrerio brasilian de affaires estranier ha 
archivos computatorial con milles de protestationes de 
brasilianos e del tractamento subhuman per le autoritates 
espaniol, principalmente guardas del immigration.  

Desde 2007 circa 11 mille brasilianos era refusate de 
entrar verso Espania e qualcunos restava sin ulle bon 
tractamento isolate mesmo durante tres dies, usque 
retornar. 

Mesmo le terribile e ignorantissime política statounitese se 
diminueva e ora que SUA percipeva que le touristas 
brasilian, japonese e chinese movimenta le economia de 
Miami e Nova York, le Presidente american B. Obama 
interveniva. Alora le plus mal actiones resta con le 
policiales hispanic e lor capricios, qui ignora como seliger 
criminales e banditos de touristas, artistas, studentes, 
scientistas e homines de negotios....Il pare que le policiales 
castillian es multissime plus dispreparate e incompetente 
que le policiales brasilian..... 

Durante secculos portugeses e espanioles immigrava  
liberemente verso Américas sin problemas e mesmo sin 
qualcunque exigentia. Ubi es le dicite “confraternisation 
ibero-american”?  

Fonte: Folha de S. Paulo 4 de junio 2012. 

 

Auto electric in S. Paulo 

Repórter Felipe Nobrega 

Duo taxis electric comenciava a circular in urbe S. Paulo 
desde lunedi, le 4 de junio. Le vehiculos lassa nulle 
pollution e son recargate per 220 volts/w. 

Le industria japonese Nissan cedeva le taxis e programma 
sollicitar al governamento brasilian non pagamento de 
impostos pro viabilisar le commercialisation del autos 
electric, anque appellate autos “verde”. 

Le grande preoccupation es que iste auto electric há parve 
autonomia de combustibile que autos a gasolina. Un 
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recarga de octo horas permitte a movimentar se circa 
160km. 

Usque octobre plus 8 autos símile será incorporate al flotta 
de “taxis verde” in le capital paulistan. 

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 língua-ponte 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. A divulgação da 
interlíngua é liderada pela UMI (Union Mundial pro Interlingua), 
cuja sede está na Alemanha. No Brasil, 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 

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. 

Informe-se e participe ! 

1º Brasilia-DF, 27-29 de julho 1990 

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 

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. 

 

Internovas - Informativo oficial da UBI.Fundado em 

janeiro de 1990. 

REDAÇÃO & REVISÃO: Ramiro B. de Castro 

Rua 13, Quadra D, Casa 19 

  (Bairro: Fonte Boa) 

68742-862  Castanhal – PA, BRASIL. 

ramiro.castro@trf1.jus.br 

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

# TAXA ANUAL para a UBI: 

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

# MEMBRO ANUAL da UMI: € 30 ou equivalente em reais. 

Quota atual do Cambio: U$D 1 = R$ 1,99; € 1 = R$ 2,59; 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 bemvindas ! 

 

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. 


