
      ISSN 0103-8648 

I n t e r n o v a s 

 
   Informativo electronic del UBI 
 

Septembre  2007  Nro.  140 
 

INTERLINGUA – Communication sin frontieras. 
Comprensibile imediatemente per un milliardo 
de anglo-romanofonos ! Apprender linguas es 
cultura, saper interlingua es evolution. Sito 
eletronic del UBI: www.interlingua.org.br 
 
 

Medietate de linguas risca disparer 
 
Medietate del circa 7.000 linguas parlate hodie 
in tote le mundo risca disparer usque al fin de 
iste seculo, e le velocitate de iste extinction es 
un lingua a cata 14 dies. 
 
Iste statistica catastrophic es resultato del 
recerca de Societate National Geographic 
American, que ha appunctate 5 regiones in 
nostre planeta ubi le risco es alte. 
 
Le scientistas, inclusive linguista David 
Harrison, del Instituto de Linguas Vive ha 
gravate, durante quatro annos, ultime parlantes 
de alcun idiomas plus menaciate. Le regiones 
le plus critic son Siberia oriental, nord 
australian, centro sudamerican, Oklahoma e 
litore nordwest american e canadian del 
Oceano Pacific. 
 
Le pejor situation es in Australia, ubi le 231 
idiomas aborigene, 153 es sub enorme risco de 
extinction. Illes trovava un sol parlante del 
lingua amurdag, por exemplo. In Brasil, le 
populos indigene qui vive in Rondonia es 
simile, ubi existe solmente dece (10) parlantes 
del idioma wayoró, durante que le idioma 
kanawê ha apena 8 (octo) parlantes. 
 
Al stato Paraná existe solmente 1 parlante del 
idioma indian xetá e in Pará solo 1 femina parla 
le lingua xipaia. 
 
Fonte: jornal electronic Folha de S. Paulo 
20 sept 2007. 
 
 

Le melior paises ubi habitar 
 
Secundo le revista american Readers Digest le 
paises ubi viver e habitar es plus bon: 
Finlandia, Islanda, Norvega, Svedia, Austria, 
Suissa, Irlanda, Australia, Uruguay e Danmark. 
 

Ultra Uruguay, nation sudamerican, Brasil se 
placiava postea altere paises latinoamerican: 
Argentina – 27te, Costa Rica – 34te, Cuba – 
36te.  
 
Intertanto, Brasil restava ante Chile (43tie), 
Paraguay (44te), Peru (52nde), Colombia 
(53tie), Mexico (63tie), Venezuela (68ve), 
Ecuador (69ne) e Bolivia (75te). 
 
Le mesme recerca appunctava le melior 72 
urbes in le mundo pro viver e habitar: Stokholm, 
Oslo, München, Paris, Frankfurt, Stuttgart, 
Lyon, Düsseldorf, Nantes e Kopenhagen. In 
54te appare Curitiba e 62nde, S. Paulo. 
 
Fonte: Diario do Pará, 20 sept 2007 
 
Musica 

Planeta Água 
 
  Guilherme Arantes 
 
Água que nasce na fonte 
Serena do mundo 
E que abre um profundo grotão 
 
Água que faz inocente 
Riacho e deságua na corrente do ribeirão 
Águas escuras dos rios 
Que levam a fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 
E matam a sede da população 
 
Águas que caem das pedras 
No véu das cascatas 
Ronco de trovão 
E depois dormem tranqüilas 
No leito dos lagos 
No leito dos lagos. 
 
Água dos igarapés 
Onde Yara, a mãe d’água 
É misteriosa canção 
Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 
Virar nuvem de algodão 
 
Gotas de água da chuva 
Alegre arco-íris sobre a plantação 
Gotas de água da chuva 
Tão tristes 
São lágrimas na inundação 
 
Águas que movem moinhos 
São as mesmas águas 
Que encharcam o chão 
E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra 
Pro fundo da terra. 
 
Terra, planeta água .... 
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Música 

Até quando esperar 
 
  Plebe Rude 
 
Não é nossa culpa 
Nascemos já com a bênção 
Mas isso não é desculpa 
Pela má distribuição 
 
Com tanta riqueza por aí 
Onde é que está 
Cadê sua fração ? 
Até quando esperar ? 
 
E cadê a esmola 
Que nós damos sem perceber 
E que aquele abençoado 
Poderia ter sido você. 
 
Até quando esperar 
A plebe ajoelhar 
Esperando a ajuda de Deus ! 
 
Posso vigiar seu carro 
Te pedir trocados 
Engraxar seus sapatos 
 
Até quando esperar 
A plebe ajoelhar 
Esperando a ajuda de um único Deus. 
 
 
Música 

Dezesseis 
 
  Legião Urbana 
 
João Roberto era o maioral 
O nosso Johny era um cara legal 
 
Ele tinha um Opala metálico azul 
Era o rei dos pegas na Asa Sul 
E em todo lugar 
Quando ele pegava o violão 
Conquistava as meninas 
E quem mais quisesse ver 
Sabia tudo da Janis 
Do Led Zepelin,  
Dos Beatles e dos Rolling Stones. 
 
Mas de uns tempos pra cá 
Meio sem querer 
Alguma coisa aconteceu 
Johny  andava meio quieto demais 
Só que quase ninguém percebeu. 
 
Johny estava com um sorriso estranho 
Quando marcou um super pega no fim de 
semana 
Não vai ser no CASEB 
Nem no Lago Norte 
Nem na UnB. 

As máquinas prontas 
Um ronco de motor 
A cidade inteira se movimentou 
E Johny disse: 
- Eu vou lá pra curva do diabo em Sobradinho e 
vocês ? 
 
E os motores saíram ligados a mil 
Pra estrada da morte o maior pega que existiu 
Só deu pra ouvir, foi aquela explosão 
E os pedaços do Opala azul de Johny pelo 
chão. 
 
No dia seguinte, falou o diretor: 
- O aluno João Roberto não está mais entre 
nós 
Ele só tinha dezesseis 
Que isso sirva de aviso pra vocês. 
 
E na saída da aula, foi estranho e bonito 
Todo o mundo cantando baixinho: 
Strawberry fields forever ! 
 
E até hoje, quem se lembra 
Diz que não foi o caminhão 
Nem a curva fatal 
E nem a explosão. 
 
Johny era fera demais 
Pra vacilar assim 
E o que dizem é que foi tudo 
Por causa de um coração partido. 
 
Um coração 
Bye, bye Johny 
Bye, bye, Johny. 
 
 

Municipalitates 
 
 
Brasil ha plus de 5.500 municipalitates (urbes e 
districtos politic), cuje chef se appella in 
brasiliano – Prefeito. 
 
Ecce le lista del statos que contine numero plus 
de municipalitates in lor territorio: 
 
Minas – 853, S Paulo – 645, Rio Grande do Sul 
– 496, Bahia – 417, Paraná – 399, Santa 
Catarina – 293, Goiás – 246, Piauí – 223, 
Paraíba – 223, Maranhão – 217, Pernambuco – 
185, Ceará – 184,  etc ..... (le ultimes) Amapá – 
16 e Roraima – 15. 
 
 

Numerales in portugese 
 
Le numerales in portugese veniva directemente 
ab le latino. Uno pote constatar le immediate 
similaritate inter illos. 
 



UNUM, UNAM = um, uma, DUOS, DUAS = 
dois, duas, TRES = três, QUATTUOR = quatro, 
QUINQUE = cinco, SEX = seis, SEPTEM = 
sete, OCTO = oito, NOVEM = nove, DECEM = 
dez. 
 
UNDECIM = onze, DUODECIM = doze, 
TREDECIM = treze, QUATTUORDECIM = 
quatorze, QUINDECIM = quinze, SEDECIM > 
SEZE > = dezesseis (dece et  sex), 
SEPTENDECIM = dezessete (dec et  septem), 
DUODEVINGITI (dece et octo) = dezoito, 
UNDEVINGITI (dece et novem) = dezenove, 
VIGINTI = vinte. 
 
 
 

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 Florianópolis-SC, 29-30 julho 2006. 

 
 
UBI – União Brasileira pró 
Interlíngua 
www.interlingua.org.br  
 
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; Emerson J. Silveira Costa 
(Belém - PA)  emerson.costa@gmail.com 
SECRETÁRIO:  André Luis Lo 
pes Rezende (Belém - PA)  
andrellrezende@gmail.com 
TESOUREIRO: Ramiro Barros de Castro 
(Castanhal – PA)  ramiro.barros@gmail.com 

 
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: 15 euros. 
 
Anuidade do associado da UBI: Titular = R$ 20, 
Patrono = R$ 100, Honorário = R$ 200, 
Estudante = R$ 10, Parente = R$ 10, 
Colaborador = R$ 6, Padrinho = R$ 10, Vitalício 
= R$ 700, Especial = nihil (contrapartida à UBI),  
Distinto = nihil (cortesia por 1 ano), Efetivo = R$ 
30 (dupla anuidade), Extraordinário = R$ 50 
(tripla anuidade). 
 
Solicite a nossa ficha de inscrição ou visite 
nossa página eletrónica. Associando-se, você 
receberá regularmente a nossa revista – 
INTERNOVAS, editada já há 17 anos, 
contendo artigos sobre diversos temas de 
interesse em português e em interlíngua, 
eventualmente em outros idiomas como o 
castelhano. Você pode contribuir 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. 
 
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 ! 
 
CÂMBIO: 
Segundo o câmbio monetário atual 1 dólar 
americano vale R$ 1,87; 1 euro é igual a R$ 
2,59. 
 
Redator deste número: 
Ramiro B. de Castro 
ramiro.castro@pa.trf1.gov.br 
Fone: (91)  3711--4200, r 213. 
Móvel (celular): (91) 8168-8712. 
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