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Definição. A Bibliodiáspora Conscienciológica é a técnica de distribuição e doação 

gratuita, internacional, transcontinental, suprainstitucional e universalista das obras da 

Conscienciologia. 

Analogias. O conceito da bibliodiáspora estabelece relação com algumas ideias 

afins, tais como: bibliocentrifugação; edição gratuita; logística gesconológica internacional; 

reurbex biblioproexológica; sementeira de neocognópolis; verponificação de bibliotecas 

internacionais; dentre outras. 

Pioneirismo. O primeiro autor da Conscienciologia a promover uma Bibliodiáspora 

Conscienciológica foi o professor Waldo Vieira. Ele enviou a primeira edição gratuita do seu 

tratado Projeciologia de 1986 pelo correio para bibliotecas do mundo inteiro. Há inclusive 

dois exemplares desta obra na estação brasileira de pesquisas científicas na Antártida1. 

Ortopensatas. Aliás, no ano e 2014 o professor Waldo doou 1.000 exemplares de 

seu Léxico de Ortopensatas, para que os volumes deste dicionário sejam distribuídos pelo 

continente africano. 

Procuração. O livro é um objeto que fala pelo autor sem que ele precise estar lá 

presente. A obra presentifica o mentalsoma do escritor. O livro funciona como uma espécie 

de procuração mentalsomática onipresente e atemporal do paracérebro do autor. Mas para 

que isso ocorra, o livro precisa viajar. 

Veículo. O livro é o veículo de manifestação das ideias do autor. Porém, de que 

adianta um veículo que não anda, não se projeta para outros lugares, cidades, países ou 

continentes? 

Sementes. Pouco adianta imprimir livros avançadíssimos, com neoverpons extra-

ordinárias, se estes permanecerem fechados, embalados ou guardados em depósitos. Obras 

                                                           
1 Ano Zero; Redação; Projeciologia: Uma Neociência Nascida no Brasil; Entrevista; Waldo Vieira; Revista; Mensário; N. 1; 3 fotos; 

Rio de Janeiro, RJ; Maio, 1991; páginas 40 a 43. 

 



estocadas são iguais às sacas de sementes esquecidas nos silos: se passar muito tempo, 

acabam envilecendo. 

Voo. Muitos conhecem a pensata consagrada entre os autores: “As palavras voam, 

os escritos permanecem”. Porém, na Bibliodiáspora também é preciso fazer os livros 

literalmente voarem e pousarem em bibliotecas de outros países. 

Portabilidade. O livro é um objeto portátil. Pode ser colocado em uma mala de 

viagem ou embalagem de correio e transportado, em tese, para qualquer lugar. Os 

calhamaços, porém, dão um trabalho a mais... 

Responsabilidade. Não adianta reclamar, queixar ou espernear com a editora, 

distribuidora ou livraria e ficar de braços cruzados. O primeiro e maior responsável pela 

diáspora dos seus livros é o próprio autor ou autora. 

Bagagem. O autor que costuma viajar, mesmo de férias, para uma determinada 

cidade, pode levar consigo seus livros na bagagem. Esta é uma oportunidade de deixar as 

pegadas mentaissomáticas por onde vai.  

Franquia. Uma sutileza de peso: quem está antenado à Bibliodiáspora Internacional 

sempre verifica a franquia de sua bagagem junto às companhias aéreas. 

Sincronicidade. Ao doarmos um livro de Conscienciologia em alguma biblioteca do 

mundo, estaremos possibilitando que os amparadores locais possam trabalhar para que 

ocorram sincronicidade entre livros e leitores. 

Intermissivistas. Quantos intermissivistas ressomados estão por aí, procurando algo 

que lhes façam entender e dar sentido às suas ideias inatas? Quantos destes intermissivistas 

têm direta relação com você e com seu livro? 

Cápsula. Sabemos que os livros podem servir de cápsula do tempo para que em 

uma próxima vida possamos recuperar mais rapidamente nossa lucidez. Isso é muito lógico. 

Mas também é lógico pensar que se formos ressomar na China, na Finlândia ou na 

República Democrática do Congo, por exemplo, seria útil que nossos livros já estivessem 

por lá, para que possamos acessá-los de algum modo, o quanto antes. 

IC. O livro conscienciológico pode chegar e se instalar em bibliotecas de países 

muito mais rapidamente do que qualquer IC ou Cognópolis. Aliás, os livros de Conscien-

ciologia podem ser sementes de futuras Cognópolis. 



Infiltração. Portanto, a bibliodiáspora é uma espécie de técnica de infiltração men-

talsomática da Conscienciologia em âmbito internacional. 

Suprainstitucional. Doar livros aqui ou no Exterior é uma tarefa que independe de 

qualquer IC. Em tese, qualquer voluntário motivado pode carregar um livro a bordo de um 

voo, levá-lo para determinado país e doá-lo em uma biblioteca. 

Autorado. Além disso, não é preciso nem ser autor publicado para ajudar na Biblio-

diáspora Conscienciológica. Por sua vez, a Bibliodiáspora pode ajudar o autorando a prio-

rizar sua escrita, a compreender a seriedade das gescons e a qualificar seus textos. 

Receptividade. Livros são objetos bem recebidos em quase todas as bibliotecas do 

mundo. Há bibliotecas ultraortodoxas. 

Oásis. A biblioteca pode ser um dos poucos oásis holopensênicos nos países áridos 

ou inóspitos do ponto de vista conscienciológico. 

Antibagulhos. Livros libertários são antibagulhos energéticos. Uma gescon é capaz 

de contribuir para mudar o holopensene de países. Pensemos a partir de analogia: um 

presídio com livros é totalmente diferente de um presídio sem livros. 

Reurbanização. Assim, a técnica da Bibliodiáspora é uma forma prática de os auto-

res e voluntários da Conscienciologia contribuírem para a reurbanização planetária. Lem-

bremo-nos do slogan da Editares, a editora da CCCI: “é de tares que o mundo precisa”. 

Traduções. Obviamente a Bibliodiáspora Conscienciológica esbarra nos desafios 

linguísticos das traduções de obras da Conscienciologia para múltiplos idiomas. 

Português. Porém, apenas na língua portuguesa, que é o berço idiomático da Cons-

cienciologia, há muito trabalho bibliodiaspórico a ser feito. O português é a 5ª língua mais 

falada no mundo, com cerca de 280 milhões de falantes. Além de Brasil e Portugal, nossa 

língua é usada oficialmente em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, 

Moçambique, São Tomé e Príncipe, Macau, Timor-Leste e Goa. Isso sem mencionar os poli-

glotas que dominam o português e aqueles falantes do idioma que emigraram para 

diversos outros países. 

E-books. Aos autores-editores-infocomunicólogos, importa pensar nas demandas  

e possibilidades da Bibliodiáspora Conscienciológica on line. 



Feiras. Também vale estar atento às feiras internacionais de livros, por exemplo,  

a Feira Anual de Frankfurt que representa uma oportunidade-chave aos autores e editores 

promoverem sua Bibliodiáspora. 

Ideias. Em resumo, as ideias são mais importantes que as pessoas. Mas ideias só se 

propagam, renovam e geram renovações evolutivas se estiverem em contato com as pes-

soas. 

Alcance. Mesmo um livro com ideias universalistas pode ter um alcance meramente 

bairrista, se correr pelas mãos e olhos de poucos leitores. Lembremos: a Cognópolis é um 

bairro, mas os cognopolitas possuem responsabilidades universalistas. 

Ganhos. Por fim, todos ganham com a Bibliodiáspora: autores acessam mais leitores 

e leitores acessam mais autores. 

 

 

 

 

Ásia:  doação feita por Frederico Falcão para Biblioteca em Cingapura. 

 



LIVROS  MAIS  DOADOS  PELO  MUNDO 

Qtde Obra  Qtde Obra 

30 Conscienciograma (3 idiomas)  5 Manual dos Megapensenes Trivocabulares 

21 Manual da Tenepes (3 idiomas)  5 O Jardim de Alice 

17 Autenticidade Consciencial  4 Acoplamentarium: Primeira Década 

15 Manual da Dupla Evolutiva  4 Comunicação Evolutiva 

15 Nossa Evolução  4 Manual de Verbetografia 

15 Projeções da Consciência (2 idiomas)  4 Onde a Religião Termina? 

13 Manual da Proéxis (2 idiomas)  4 Sempre é Tempo 

13 Viagens Internacionais  3 Inversão Existencial 

12 Revista do Megacentro Cultural Holoteca  3 Manual do Texto Dissertativo 

11 700 Experimentos da Conscienciologia  3 Parapsiquismo na Infância 

11 O que é a Conscienciologia  3 TCC com Crianças e Adolescentes 

10 Voltei para contar  3 Virtualcons – Handbook 

8 Neopensatas Evolutivas  2 A Pedra do Caminho 

8 Proatividade Evolutiva  2 Enciclopédia da Conscienciologia (Ed. Digital) 

8 Projeciologia (2 idiomas)  2 Glasnost (Revista) 

7 Dicionário de Neologismos da Conscienciologia  2 Hiperatividade Eficaz 

7 Síndrome do Estrangeiro (2 idiomas)  2 Revista Conscientia 

7 Vivendo em Múltiplas Dimensões (2 idiomas)  1 Anuário da Conscienciologia 

7 Vontade: Consciência Inteira  1 Cristo Espera por Ti 

6 Autocura através da Reconciliação  1 Diário de Autocura 

6 Contrapontos do Parapsiquismo  1 Dic. Verbos Conjugados da Líng. Portuguesa 

6 Dicionário de Argumentos da Conscienciologia  1 JK e os Bastidores da Construção de Brasília 

6 Homo sapiens pacificus  1 Qualificação Autoral  

6 Homo sapiens reurbanisatus  1 Teoria e Prática da Experiência Fora do Corpo 

6 Manual das Dinâmicas Parapsíquicas  1 Sem medo da Morte 

5 Journal of Conscientiology, Vol.1, N.1  1 Síndrome do Ostracismo 

5 Léxico de Ortopensatas (Vol. I e II)  1 Políticas Linguísticas e Nacionalização do 

Português de Moçambique 

 

AUTOR: Você é autor da Conscienciologia e quer saber por onde andam os seus livros?  

Então escreva um e-mail para nós: intercambioconscienciologico@gmail.com 

 

 

CURIOSIDADES  DA   BIBLIODIÁSPORA: 

 

 As Bibliotecas Públicas da África do Sul em geral recebem muito bem os voluntários 

intercambistas e as doações de livros da Conscienciologia, mesmo as obras em Português, 

idioma não-oficial do país.  

 

 Em A obra infantil O Jardim de Alice foi lida na íntegra pelos voluntários Antônio 

Fontenele e Marília Sant´Anna na Purkhurst Library em Johannesburg, África do Sul. Este 

simples ato pode ser considerado a primeira explanação intrafísica, informal, da Conscien-

ciologia naquele país. 

 

mailto:intercambioconscienciologico@gmail.com


 

 

P O N T O A Ç Õ E S    D A 

B I B L I O D I Á S P O R A 
C O N S C I E N C I O L Ó G I C A 

Versão 31/01/2015 

 

347 

 

Livros doados 

41 

 

Bibliotecas 

17 

 

Cidades 

9 

 

Países 

   266 

 

África do Sul   (Bloemfontein, Cape Town, Centurion, Durban, 

                                 Irene, Johannesburg, Midrand e Pretoria) 

38 

 

Angola  (Luanda) 

24 

 

Moçambique  (Maputo) 

10 

 

Espanha  (Las Palmas, na costa africana) 

3 

 

Namíbia  (Windhoek) 

2 

 

Indonésia  (Bali) 

2 

 

Cingapura  (Cidade de Cingapura) 

1 

 

Mali  (Sadiola) 

1 

 

Mauritânia  (Tasiast) 

 

 

INTERCAMBISTA: Você vai viajar pelo mundo e quer doar livros da Conscienciologia? 

Então, envie um e-mail para nós informando: títulos dos livros doados; idiomas dos livros; 

respectivas quantidades; nome da biblioteca ou instituição que recebeu a doação; cidade; 

país; forma de doação (em mãos ou correios); seu nome completo.  

Nosso e-mail: intercambioconscienciologico@gmail.com  

mailto:intercambioconscienciologico@gmail.com


BIBLIOITINERÂNCIA =  Doação de Livros + Tenepes + Gescon 

 

CRITÉRIOS: 

- Ser voluntário(a) da Conscienciologia. 

- Ter experiência em viagens internacionais. 

- Falar idioma do local visitado. 

- Poder financiar a própria itinerância. 

- Ter pesquisa pessoal, gescon, e objetivos bem definidos a desenvolver no destino. 

- Preferencialmente, ser tenepessista e docente itinerante. 

- Ter companhia compatível e com interesses afins para viajar junto. 

- Dispor de autonomia, autorganização e autossustentação energética para “se virar” em   

outro país de modo independente. 

- Estar em momento evolutivo de boa saúde e equilíbrio pessoal. 

- Passar por entrevista e assessoria médica. 
 

DEPOIMENTO  DE  INTERCAMBISTAS 
 

“Chegamos para ajudar e fomos nós os ajudados. Chegamos para ensinar e nós é que aprende-

mos.”                                                                                                    Luiz Bonassi e Jocieli Brandão 

 

“Megadoação: a oportunidade de expandir o esclarecimento e contribuir com a equipin e a equi-

pex na implantação da interassistencioteca conscienciológica na África, na condição de epicentros 

assistenciais conscientes. Esse compromisso permitiu fechar a viagem com “chave de ouro”, um 

incremento importantíssimo que está possibilitando vivenciar a interassistência retributiva num 

outro patamar. Uma técnica inteligente do epicentro-cobaia na África.” 

Marília Sant´Anna e Antonio Fontenele 

 

“A Biblioitinerância me deu sensação agradável de ser parte do maximecanismo multidimensional 

interassistencial. Além disso, o prazer de puramente doar as ideias da Conscienciologia é muito 

gratificante.”                                                                                                                     Jeffrey Lloyd 

 

“Em Johannesburg para nós as sincronicidades eram quase ininterruptas com pessoas, lugares e 

contextos.  Quando fomos até a Universidade de Johannesburg, no campus Auckland, a imensidão 

do local nos pegou de surpresa logo na entrada. Na biblioteca do campus ficamos maravilhados ao 

ver tantos livros, seções e espaços super-organizados, modernos e repleto de jovens. Nos 

liberaram como professores para adentrarmos as imensas seções, e sabem qual foi a primeira em 

que fomos "sem querer"? Na seção de Parapsicologia, subseção Fenômenos. O que encontramos 

lá? Phantasms of The Living!!! dentre outras obras famosas. A África é surpreendente." 

Simone Zolet e Fábio Marques. 



DOAÇÕES  PARA  BIBLIOTECAS  AFRICANAS 



 
 

 

 

Definição. A Dinâmica Parapsíquica da África é o encontro semanal de voluntários, 

pesquisadores, energizadores, epicentros conscienciais, amparadores e consciências assistidas com 

objetivo de instalar campo energético africanofílico e promover estudos sobre o continente 

Africano. 

Campo. O campo energético africanofílico é o ambiente multidimensional instalado a partir 

da condensação de energias conscienciais capaz de predispor a interassistência parapsíquica, 

direta ou remota, a consciências, princípios conscienciais, ambientes, culturas e circunstâncias 

diversas ligadas às realidades ou pararrealidades da África. 

Participação. Esta dinâmica parapsíquica é uma atividade aberta a qualquer visitante 

interessado, não possui pré-requisito. Para participar basta inscrever-se antecipadamente na 

recepção do CEAEC. 

Otimizações. Aos participantes da dinâmica recomenda-se: evitar uma agenda atribulada 

na véspera do encontro, especialmente no sábado pela manhã; fazer refeição leve no almoço do 

sábado; estar descansado; vestir roupas confortáveis, preferencialmente brancas, para poder 

relaxar à temperatura de 18oC do salão; e chegar 30 minutos antes do início da dinâmica para 

receber as instruções dos monitores. 

Objetivos. A Dinâmica Parapsíquica da África foi criada para atender estes 12 objetivos: 

01. Embaixada. Servir de Embaixada Africana na Cognópolis para contatos intra e extra-

físicos relacionados aos Intercâmbios Conscienciológicos na África. 

02. Balão de Ensaio. Funcionar, através da instalação do campo africanofílico, enquanto 

balão de ensaio para experimentação do holopensene dos Intercâmbios Conscienciológicos na 

África. 



03. Assistência. Promover a tares, o desassédio e a doação de energias a conscins, cons-

ciexes, grupos e princípios conscienciais carentes ou enfermas vinculados à África. 

04. Paraelencologia. Potencializar os climas interassistenciais entre as consciências ampa-

radoras e as consciências assistidas ligadas às reurbexes de bases africanas. 

05. Câmara.  Servir como câmara de aclimatação, mitridatismo e preparação dos voluntá-

rios intercambistas internacionais interessados em realizar itinerâncias tarísticas na África. 

06. Antiestigmas. Estabelecer espaço para livre debate visando desfazer preconceitos, 

apriorismos, mistificações e falsos conceitos relacionados à África. 

07. Estudo. Estudar a África em toda sua complexidade cultural, histórica, geopolítica  

e geográfica sob a perspectiva conscienciocêntrica. 

08. Energias. Estudar, experimentar e pesquisar, à distância, a atuação das fontes de ener-

gias naturais oriundas da África (aero, hidro, geo, fito e zooenergias). 

09. Autopesquisa. Predispor retrocognições, simulcognições e precognições em relação às 

raízes e desdobramentos históricos pessoais e grupais relativos ao continente africano. 

10. Especialistas. Auxiliar na autoidentificação e autoposicionamento de voluntários-espe-

cialistas cujas linhas proexológicas estabelecem intersecções com a África. 

11. Neoverpons. Favorecer a captação ou criação de neoverpons ligadas a neoabordagens 

interassistenciais aplicáveis nas frentes de trabalho da Conscienciologia na África. 

12. Link. Estabelecer a associação prática entre Parapercepciologia Avançada e Africano-

logia. 

Pontoações da Dinâmica: 
 

11/10/2014   Inauguração. 

16 Dinâmicas realizadas. 

201 Participantes. 

128 Atendimentos. 

15 Países estudados. 

 

Os 15 países africanos escolhidos por sorteio e estudados pelos participantes: 

 

 África do Sul 

 

 Argélia 

 

 Burquina Faso 

 

 Cabo Verde 

 

 Gana 

 Guiné 

 

 Guiné Bissau 

 

 Guiné Equatorial 

 

 Líbia 

 

 Marrocos 

 

 Moçambique 

 

 Ruanda 

 

 Senegal 

 

 Suazilândia 

 

 Zimbawbe 

 



INTERCONS 
Síntese  dos  Resultados  no  Ano  de  2014 

João Aurélio e Kátia Arakaki 

 

Seguindo a máxima o amparador está presente onde está o assistido, o voluntário 

internacional atua onde as portas se abrem e o seu trabalho é aceito. Consonante com os 

fatos, a maior demanda de intercâmbio foi na África, primordialmente na África do Sul.  

O tema central deste Segundo Informativo concentra-se nas duas prioridades da 

INTERCONS neste momento da CCCI e demandas do Exterior: assessorar os intercambistas 

internacionais em estabelecer esta ponte interassistencial e promover a bibliodiáspora 

conscienciológica. Em função destas duas frentes, 2013 e 2014 foram períodos de expe-

rimentação e preparação do corpo de voluntários efetivos da instituição, legalização insti-

tucional e viagens internacionais.  

Reprisando informação veiculada no Primeiro Informativo da Intercâmbio, publicado 

em março de 2014, a necessidade de representação oficial da Conscienciologia na África 

exigiu a legalização da INTERCONS – Associação Internacional de Intercâmbio Conscien-

ciológico, cuja estrutura serve de ponte, conexão inicial, ligação entre o trabalho daquele 

continente e os voluntários conscienciológicos, e cuja sede localiza-se na Cognópolis Foz. 

No ano de 2014, a concentração maior do trabalho foi estabelecer base conscien-

ciológica na África, atendendo às duas prioridades citadas anteriormente: a bibliodiáspora, 

viabilizada por meio das biblioitinerâncias dos intercambistas-especialistas. Um dos traba-

lhos voluntários dos intercambistas é o de transportar e distribuir livros conscienciológicos, 

principalmente os tratados, em bibliotecas do continente africano.  

A generosidade dos voluntários da Conscienciologia pode ser ilustrada através dos 

livros recebidos em forma de doação pela INTERCONS no Brasil, possibilitando seu trans-

porte e distribuição no Exterior. É relevante destacar que todos os livros recebidos pela 

instituição são gratuitos, e carimbados de forma a chancelar sua gratuidade, o mesmo  



é transportado de modo gratuito por voluntários para o Exterior e lá são distribuídos gra-

tuitamente pelos intercambistas.  

Em toda esta engrenagem donativa verponológica, o trabalho da instituição de in-

tercâmbio é intermediar a sequência logística, de forma que o livro chegue em seu destino 

e a doação seja registrada de forma cumulativa, mantendo a visão de conjunto dos livros 

doados e os destinos das doações. Dos milhares de livros recebidos pela instituição, até  

o momento foram doados 347 livros, significando que os intercambistas internacionais 

transportaram ao longo de 2013 e 2014, em suas viagens mais de meia tonelada de livros. 

Este transporte, quando é voltado para a África, apelidamos de Camel Travel.   

 O apoio ou suporte técnico aos intercambistas é um dos pilares deste trabalho de 

Interconexiologia, objetivando ampliar e qualificar os intercâmbios conscienciológicos para  

o Exterior. Neste ano de 2014, o cerne deste trabalho foi mantido no continente africano, 

representado principalmente pela quantidade de 24 itinerâncias realizadas para aquele 

continente, por 17 diferentes intercambistas, dos quais, 5 voluntários realizaram mais de 

uma itinerância naquele ano. Neste grupo a CCCI – Comunidade Conscienciológica Inter-

nacional estava representada em 12 organismos: 8 diferentes ICs – Instituições Conscien-

ciocêntricas; 2 Pré-ICs e 2 Colégios Invisíveis.  

É importante destacar que as atividades intercambistas são inteiramente gratuitas, 

tanto do ponto de vista da instituição de Intercâmbio, que intermedeia os intercâmbios, 

quanto dos voluntários que autofinanciam integralmente suas itinerâncias.   

Um dos princípios do Intercâmbio Conscienciológico é apoiar os especialistas da 

CCCI, conectando as demandas interassistenciais vindas do Exterior, com a disponibilidade 

de tempo, dinheiro, energias, conhecimento e disposição dos conscienciologistas, através 

de seu exemplarismo demonstrado em seus atos, trilhando o caminho do PI – Pesquisador 

Independente e da liderança interassistencial. 



REALIZAÇÕES  DA  INTERCONS  EM  2014 

ATIVIDADES  NO  BRASIL: 

- Acoplamentarium da África com Alexandre Nonato, Tony Musskopf, João Aurélio e Kátia Arakaki. 

- Apoio ao projeto Conscienciólogos Sem Fronteiras do COLÉGIO INVISÍVEL DA LIDEROLOGIA. 

- Artigo publicado na Revista CONSCIENTIA sobre África, Laboratório da Pré-Intermissiologia. 

- Assessoria médica aos viajantes pelas médicas Fernanda Schveitzer e Ludimila Assis. 

- Campanha de doação para publicação de Ilídio Macaringue na EPÍGRAFE por Roseli Oliveira. 

- Conferência no Balanço Existencial da APEX sobre Pré-Intermissiologia na África. 

- Conferência no Encontro dos COLÉGIOS INVISÍVEIS: África, Laboratório da Pré-Intermissiologia. 

- Curso Agenda Autodesassediadora, no CEAEC e INTERCAMPI. Receitas para as respectivas ICs. 

- Debate no CINECOGNÓPOLIS do filme O Espírito da Selva, com Ludimila Assis e outros. 

- Defesa de verbetes: Onda de Amparo, Pré-Intermissiologia na África, Biblioitinerância e outros. 

- Entrevista no Jornal da APEX feita por Milena Mascarenhas e Cyntia Braga. 

- Envio de livros para doação pelos Correios para África distribuídos por Giuliana Costa e para Ásia. 

- Exposição da 1ª itinerância à África do Sul no CÍRCULO MENTALSOMÁTICO sobre África. 

- Facebook com mais de 900 postagens de matérias, de 240 temas, de 234 fontes por Amy Bello. 

- Foto-Palestra na UFRN sobre África. Atividade gratuita. 

- Foto-Palestra no DISCERNIMENTUM sobre África do Sul. Atividade gratuita. 

- Implantação da Dinâmica Parapsíquica da África no CEAEC, epicon Tony Musskopf. 

- Painel da África com 12 professores, realizado no CEAEC. Receita para os Amigos da Enciclopédia. 

- Publicação do N. 1 da Revista INTERCÂMBIO, impressa e arquivo digital. 

- Publicação do N. 1 do Informativo da INTERCONS, impresso e arquivo digital. 

- Stand no Congraçamento com objetos e livros sobre a África, organizado por Sebastião Feitosa. 

 

VIAGENS  INTERNACIONAIS: 

- Itinerâncias administrativas na África do Sul (3): Maio, Agosto, Dezembro. 

- Aquisição de 3 bases intrafísicas particulares para estocar livros na África do Sul. 

- 17 Intercambistas cognopolitas na África do Sul, sendo 12 no final do ano: Amy Bello, Cristina 

Arakaki e Roberto Almeida, Greice Athayde e Djalma Fonseca, Kátia Arakaki e João Aurélio, Luiz Bo-

nassi e Jocieli Brandão, Magali Ornelas e Jeffrey Lloyd, Marília Sant’Anna e Antonio Fontenele, 

Simone Zolet e Fábio Marques, Tony Musskopf e Tathiana Mota.  

- Mais de meia tonelada de livros transportados para serem doados na África. 



DOAÇÕES  EM  2014 

Roseli  Oliveira e Equipe 

ARRECADAÇÕES: 

 

Projeto Verpons na África – R$ 5.000,00. 

Projeto Fundo para África – R$ 3.000,00.  

Projeto publicação livro Ilídio Macaringue – R$ 3.400,00. 

Livros doados – mais de 2.500 exemplares pela Editares, autores e outrem. 

Serviços e outros – inúmeras doações mais recebidas. 

 
AGRADECIMENTOS  À  VALIOSA  CONTRIBUIÇÃO  DOS  DOADORES: 

 

Aline Niemayer 

Alzira Santos 

Amy Bello 

Ana Firmato 

Ana Seno 

Ana Silva 

Antonio Faustino 

Antonio Palma 

Carla Ott 

Cesar Cordioli 

CONSCIUS 

DE PAULA  

Dulce Daou 

EDITARES 

Eliana Manfroi 

Elvira da Silva 

EPÍGRAFE 

Everaldo Bergonzini 

Eucárdio De Rosso 

Fábio Marques 

Fernanda Schveitzer 

Fernando Sivelli 

Isabelle Ulyssea  

Jeffrey Lloyd 

João Oliveira Neto 

João Zeferino 

José X. Sobrinho 

Lilian Zolet 

Luiz Bonassi 

Maria Celeste Souza 

Maria Eugenia Luz 

Marília Sant´Anna 

Marlene Roque 

Rosa Nader 

Rosária 

Sebastião Feitosa 

Silvana Silva 

Socorro Frazão 

Tânia Guimarães 

Tony Musskopf 

Xisto Genez 

Waldo Vieira 

 

DESPESAS: 

Banner  – R$ 60,00 

Contador – R$ 2.317,79 

Correios (envio de livros) – R$ 863,50 

Domínios do site (4 anos) – R$ 249,00 

Estrados para livros – R$ 525,00 

Folder (impressão) – R$ 350,00 

Informativo (impressão) – R$ 500,00 

Publicação de livro – R$ 3.400,00   

Revista Intercâmbio – R$ 1.430,00 

Taxas (alvará e bombeiros) – R$ 262,12 

Tradução de livro – R$ 4.500,00 

 

DOAÇÕES  DE  LIVROS  CONSCIENCIOLÓGICOS  NOVOS: 

Endereço para envio: 

A/C  Kátia Arakaki ou João Aurélio 

Rua da Cosmoética, 1511  Cognópolis 

85.853-755  Foz do Iguaçu – PR 

 

DOAÇÕES  FINANCEIRAS: 

Conta Bancária Institucional 

ASSOCIAÇÃO  INTERCONS – CNPJ: 19.508.895/0001-06 

Banco do Brasil – Agência 0140-6,  conta corrente 81.182-3 



IDIOMAS  DO  CONTINENTE  AFRICANO 

(dentre milhares existentes) 

Afar 

Afrikaans 

Alemão 

Árabe 

Baguirmi 

Bambara 

Bassa 

Bemba 

Bubi 

Bulu 

Chichewa 

Comoriano 

Crioulo 

Dialetos 

berberes 

Dioula 

Djerma 

Dtmné 

Espanhol 

Ewé 

Ewondo 

Fang 

Fanté 

Fon 

Francês 

Gha 

Goun 

Haousssa 

Hindi 

Inglês 

Italiano 

Kabié 

Kikongo 

Kimbundu 

Kirundi 

Krou 

Lingala 

Luganda 

Luo 

Makua 

Malgache 

Malinké 

Mandinga 

Mendé 

Mooré 

Myéné 

Ndebele 

Núbio 

Nyanjas 

Oromo 

Peul 

Português 

Pounou 

Sara 

Sénoufo 

Setswana 

Somali 

Sotho 

Soussou 

Swahili 

Swazi 

Téke 

Tigrinya 

Tsonga 

Twi 

Umbundu 

Venda 

Wolof 

Xhosa 

Yoroubá 

Wolof 

Zulu 

 

Poliglotismo:  Ponte  Interassistencial. 

 

 

  Tel.:  55 (45) 3028-4102 

  Site: www.interconsglobal.org 

  E-mail: intercambioconscienciologico@gmail.com 

mailto:intercambioconscienciologico@gmail.com

