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Yanomamis – Eldorado obscur
Le documentarista brasilian Jose Padilha in su nove
film de curte metrage – Secretos del Tribu – monstra
tote le assassination moral e cultural del populo
indigene brasilian le yanomamis, qui vive inter
frontieras de Brasil e Venezuela.
Il non era un film romantic e epic como – The secret
of Dragonfly, successo hollywoodian con Kevin
Costner.
In resumo le Comision de Energia Atomic del SUA
voleva facer experimentos “scientific” con populo
virgine qui vive in regiones isolate. Inclusive
cooperava a iste destrution ethnic antropologos
euroamerican al initio del annos 60. Símile al lo que
occurreva al japoneses de Hiroshima e Nagazaki ubi
le prime bomba atomic era testate.
Le denuncias veniva del antropóloga american
Bárbara Johnston. Le medico geneticista american
James Neel se univa al celebre antropólogo francese
Napoleon Chagnon pro “comprender le processo de
maladias in populationes indigene protegite del
foreste”. Le resultato era un explosion epidemic e un
del pejor febres registrate in aquelle parte del mundo.
Vermente le genocidio era premeditate. Tamen multe
academicos e intelectuales se taciava.
Pro coperir actiones criminal illes financiava
poterosissime machina de propaganda pro tote le
mundo creder que nos brasilianos, son menacia a
foreste e al indigenes amazonic. Talmente iste grupo
“pseudoscientific” criminose reafirmava su scopo
fundamental: dominar le ressources natural del
Amazonia.
Fonte: www.estadao.com.br

Secundo IBGE – Instituto Brasilian de Geografia e
Statistica, Brasil atingeva al fin de 2013, le
population total de 201.032.714 habitantes, le quinte
le plus grande in mundo.
Supra uno vide distribution del population in statos
[=províncias] in tote territorio brasilian.
S. Paulo ha plus de 43 milliones; Minas 20,5; Rio
16,3 e Bahia 15 milliones. Le minus grande
population es in Amazonia brasilian: Roraima
488mille, Amapá 734.000 e Acre 776.000.

Derecto a secession
Crimea ha derecto de separar se del Ukraina? Se
existe territorio experiente pro infernizar le vita de
cartografos es Crimea. De 700 a.C. a nostre dies, iste
peninsula cambiava de manos plus de un dozena de
vices, e era controlate per cimerios, bulgaros, grecos,
citas, romanos, godos, hunos, cazares, le principato
de Kiev (precursores del actual ukrainianos), grecos
bizantin, venetianos, genoveses, kipchaks, otomanos,
tartaros del horda auree, mongoles, russos, germanos
e ucrainianos moderne.
Es le precio que uno paga pro viver in region
strategic inter mares euroasiatic.

S. Paulo, 27 febr 2014.
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Le governamento que representava iste population, lo
de Viktor Yanukovitch, era demissionate per
ukrainianos, e le movimento popular legitime
causava ruptura politic institutional. Ínterim il es
juste dar al habitantes de Crimea oportunitate de
decider al qual nation illes vole apertiner.
Por que dunque leaders occidental insiste tanto super
integritate territorial? Ultra motivationes economic e
geopolitic ben concrete, illes alimenta le plus
poterose DOGMA del Statos National – o sia, un vice
formate NON POTE SER DISSOLVITE SUB ULLE
HIPOTESE. Mesmo SUA, plus proxime a federation,
ja faceva guerra civil super iste question durante
seculo 19 e le seccessionistas perdeva.
In 1828 Uruguay se declarava independente de
Brasil, Espania, Portugal, Argentina, etc. Olim illo
era anexate al Imperio Brasilian sub le nomine
Província Cisplatin.
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Statos national sub moderne teoria, es servitor de su
citatanos e non solmente entitates politic con
interesses suprahuman.
Le position oficial del diplomatia brasilian lamenta
qualcunque violentia e defende un solution negotiate
de respecto al populo de Crimea e de Ukraina. Le
Ministro brasilian pro affaires del extero, Luiz A F
Machado, diceva in Paris que “Brasil apoia tote
efortios del Secretario General del UNO al
problema.”
www.folha.uol.com.br S.Paulo, 18 de martio 2014.
www.correioweb.com.br Brasília, 19 de martio 2014.

Nove moneta le plus secur
LONDON - Plus 30 annos de travalio, pro crear nove
moneta cuje valor es un libra britanic

Il non es necessari afirmar que historicamente le
populos native e indigene in tote Americas era
exterminate brutalmente durante le seculos passate.
In nationes del ex Union Sovietic es diferente: multe
populos original (native) supervive con lor linguas e
cultura national.
Crimea faceva plebiscitum e su parlamento regional
autonome decideva promover referendum. 82% del
population
participava
e
96,8%
votava
democraticamente pro le separation de Ukraina e
conseqüente anexation a Russia. In Crimea son
russos circa 61% del population.
In 1956 Nikita Krustchev decideva unilateralmente
donar Crimea a Ukraina, ma desde séculos le
majoritate del population, cultura, língua son
russofone. In 1991 Gorbatchov declarava le
dissolution del Union Sovietic e multe ex republicas
se declarava independente. Tamen resta ancora multe
problemas etnic non solvite in Chechenia,
Transdnistria, Nagorno Karabah, Ossetia, etc, etc...

Le Casa del Moneta del Royalessa Britanic (The
Royal Mint) ha anunciate, su planos pro substituer le
actual moneta de un libra in favor al modelo
duodecagonal, isto es, un moneta con 12 lateres.
Ultra isto, le nove moneta sera fabricate per 2 typos
diferente de metal e sera le moneta le plus secur in le
mundo.
Actualmente existe circa 45 miliones de monetas
falsificate lo que representa 3% del total sub
circulation. Le nove moneta de £ 1 va intiar su curso
economic solmente in 2017 con portrait (designo)
surfacie del Regina Elizabeth II.
www.estadao.com.br
S. Paulo, 29 de martio 2014.

Le chefs occidental oblida que illes promoveva, sub
patrocínio del UNO votation in Kosovo (ex Serbia ?)
e SUA e UE (Union Europee) recognosceva
imediatemente le “nove” Stato.
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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 para a 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 2.800 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, a sua representante é a
UBI.

¿ Qué es interlingua ?
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 sencilla, 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.
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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 2.800 lenguas y 8.000 dialectos. Urge la
adopción natural de interlingua como una 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 ciencia 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.

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.
Já está regularizada nossa conta poupança na CEF Caixa
Económica Federal em Castanhal-PA.
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
Condomínio Morada Nobre, Conj. B, Casa 5
73376-200 Planaltina – DF, BRASIL.
decastro.miro@gmail.com
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ramiro.castro@trf1.jus.br
•

ANUALIDADE
Brasil R$ 30
Exterior € 20 ou U$D 35
Números passados: R$ 2

Câmbio: U$D 1 = R$ 2,23; € 1 = R$ 3,09.
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
bimestralmente com 4/5 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 !

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 [Planaltina-DF]
Secretário – Álvaro José de Almeida [Belém-PA]
Tesoureiro – Rubens Antonio Pereira Nascimento [Castanhal-PA].
# TAXA ANUAL para a UBI:
Titular = 30, Efetivo = 45, Extraordinário = 75, Patrono = 150,
Honorário = 300, Estudante = 15, Parente = 15, Padrinho = 15,
Vitalício = 1.050, Especial e Distinto = 0, Colaborador = 9.
# MEMBRO ANUAL da UMI: R$ 50.

REPRESENTANTES:
CASTANHAL:[65 km est de Belém]
Rubens A. Pereira Nascimento
Rua XIII, Quadra D, Casa 19 [Fonte Boa]
Castanhal – PA
68742-862, tel: [91] 8144-6000
DISTRITO FEDERAL: [centro de Brasil]
Ramiro Barros de Castro
Condom. Morada Nobre, Conj. B, Casa 5
Planaltina – DF
73376-200, tel: [61] 8299-4101
PARÁ :[region amazonic]
Emerson J. da Costa Silveira
Belém - PA
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