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“Tudo que sou, ou que pretendo ser, devo a um anjo, minha mãe. ”
Abraham Lincoln

Agradecimentos
Nossos agradecimentos a todos que nos ajudam na realização de nossos
eventos, nos apoiando e contribuindo em muito para o sucesso do CIB:
- À Embaixatriz da Bolívia, Senhora Gilda Ruiz, pela gentil acolhida em sua
Embaixada, quando tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais
das tradições e culturas deste encantador país vizinho. A Embaixatriz, na
ocasião, ofereceu um delicioso lanche as senhoras presentes, que puderam
degustar alguns salgados típicos da gastronomia boliviana.
- Ao Senhor Luiz Carlos Costa, Diretor Sócio Cultural da Casa Thomas
Jefferson, que uma vez mais cedeu suas instalações para montagem da
nossa 30º. Exposição de Artes Plásticas e Mostra Internacional de Artes.
- Ao Chef Lui Veronese, do “Sallva – Bar & Ristorante”, pela excelente aula
de culinária que brindou às associadas, encantando e deliciando a todas.

PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE MAIO
Um Passeio de Carrossel
Criado em 13 de maio de 1808 por Dom João VI, o 1º. Regimento de
Cavalaria de Guardas ficou mais conhecido quando, em 20 de agosto de
1936, passou a ser chamado de “Dragões da Independência”. Este
regimento sempre fez jus aos mais exaltados elogios pela sua lealdade,
bravura, destreza e disciplina.
E é para uma visita a esta prestigiosa instituição do nosso Exército que
convidamos você a nos acompanhar e apreciar este belo espetáculo da
cavalaria brasileira, o “Carrossel”, quando teremos a oportunidade de
assistir a uma bela exibição hípica, podendo, na ocasião, avaliar o grau de
treinamento de seus cavalos e cavaleiros.
A chegada nos será oferecido um café, depois visitaremos o Museu dos
Dragões da Independência para em seguida, assistirmos à exibição da
cavalaria. A nossa volta será após o almoço.
Data: 21 de maio (terça-feira)
Hora: 9h para início da programação, estando previsto o encerramento da
nossa visita após o almoço.
Local: Setor Militar Urbano Complementar S/N
Os ônibus fretados pelo CIB sairão às 8 horas do Estacionamento da
Administração do Lago Sul – SHIS Quadra 11, Área Especial 01 – logo
depois do Corpo de Bombeiros e do Edifício da Administração virar a direita.
Confirmar presença até o dia 16 de maio pelos telefones 3223-6686 / 32235177 (Marcelia) ou pelo e-mail evento.cib@gmail.com
É muito importante a confirmação pois, baseada nela é que alugamos
os ônibus, e se uma associada resolver comparecer sem ter feito a
confirmação pode passar pelo constrangimento de não ter lugar. E o
contrário também deve ser evitado: confirmar a presença e não
comparecer, gerando o custo do aluguel de um ônibus maior do que o
necessário.

Este evento é exclusivo para as associadas do Clube Internacional,
não sendo permitida a presença de convidados ou familiares que não
façam parte do cadastro do CIB.
Para participar a associada deve estar em dia com suas obrigações
financeiras junto à tesouraria do Clube.

Almoço de Aniversário do CIB – 46 anos
Convidamos nossas associadas para festejarmos mais um aniversário do
nosso querido CIB, motivo de orgulho para todas nós que, ao longo destes
anos, acompanhamos seu crescimento, sempre amparado no objetivo
maior de intercâmbio cultural e assistência social.
Um almoço é a ocasião perfeita para estarmos juntas e, com muita alegria,
brindarmos a maturidade do nosso respeitado e consagrado CIB.
Data: 30 de maio (quinta-feira)
Hora: 12h30
Local: Embaixada de Portugal – SES Quadra 801 Lote 02 – Asa Sul
Confirmar presença até o dia 24 de maio pelos telefones 3223-6686 / 32235177 (Marcelia) ou pelo e-mail evento.cib@gmail.com
Não deixe de confirmar sua presença e, caso não possa comparecer, é
muito importante comunicar a uma das diretoras do CIB, evitando com
isto que o clube tenha uma despesa que poderia ser evitada. Temos
que nos preocupar com a nossa saúde financeira.
Este evento é exclusivo para as associadas do Clube Internacional, não
sendo permitida a presença de convidados ou familiares que não
façam parte do cadastro do CIB.
Para participar a associada deve estar em dia com suas obrigações
financeiras junto à tesouraria do Clube.
Nota da Diretoria de Assistência Social
O frio está chegando e, com ele, nossa tradicional campanha para a
doação de cobertores. Contamos com sua generosidade doando R$
50,00 (cinquenta reais) que será recebida no dia do nosso almoço de
aniversário.

Amigas da Leitura

No mês de maio, o livro escolhido para leitura e debate é de Érico Veríssimo,
“Incidente em Antares”. O escritor gaúcho dispensa apresentação, tendo
sido um dos mais populares do século XX.
Data: 17 de maio (sexta-feira)
Hora: 15h30
Contato com a coordenadora Maria Diva nos telefones 99855-2710 (grupo
do WhatsApp) ou 3345-8079 para confirmar e saber onde o grupo vai se
reunir.

Amigas da Culinária

A Chef e Historiadora Gastronômica Josyanne Costacurta, juntamente com
o Professor e Barista Antonelo, vão nos apresentar um delicioso cardápio
que vai encantar e deliciar a todas. Você não pode perder esta já tradicional
aula de culinária.
Data: 07 de junho (sexta-feira)
Hora: 15h30
Local: Marieta Café Lago Sul – SHIS QI 09 Bloco A loja 18 – no comércio
do mercado Oba
Confirmar presença até o dia 31 de maio pelos telefones 3223-6686 /
3223-5177 (Marcelia) ou pelo e-mail evento.cib@gmail.com
Este evento é exclusivo para as associadas do Clube Internacional,
não sendo permitida a presença de convidados ou familiares que não
façam parte do cadastro do CIB.
Para participar a associada deve estar em dia com suas obrigações
financeiras junto à tesouraria do Clube.

Esclarecimento
Durante os últimos anos contamos com a parceria da Universidade UPIS
para as nossas aulas de culinária. Este ano, infelizmente, devido a uma obra
nas instalações do local não estamos podendo contar com esta valiosa
colaboração.
Para não deixar de oferecer estas aulas, que são uma tradição do nosso
CIB, e que fazem tanto sucesso com nossas associadas, temos contado
com o apoio de alguns chefs e proprietários de restaurantes aqui em
Brasília.
No entanto, somos obrigadas a nos restringir ao número de pessoas que
nossos anfitriões disponibilizam, o que nem sempre é a quantidade de vagas
que nós gostaríamos de oferecer.
Por isto, é muito importante não apenas confirmar como também avisar caso
não possa comparecer, permitindo que outras interessadas sejam avisadas
em tempo para assistirem a aula em questão.
Vale sempre lembrar que o número de associadas combinadas com os
restaurantes é o valor que nós pagaremos e que a ausência injustificada
representa, para nós, um prejuízo financeiro.
No último evento, por exemplo, tivemos que recusar algumas confirmações
porque já estávamos com o número limite acordado com o restaurante, e no
final cerca de 15 senhoras confirmadas não compareceram!
Infelizmente, por conta de não podermos contar com as instalações da UPIS
não temos podido atender a todas as solicitações de nossas associadas.

Aviso Importante
O Clube Internacional de Brasília, no uso de suas atribuições Legais e
Regimentais, vem comunicar às suas associadas que não se
responsabiliza por quaisquer danos ocasionados a veículo, nem por
furto deste ou de seus acessórios ou objetos deixados em seu interior,
ou, ainda, por qualquer avaria que venha a sofrer nos estacionamentos
durante os eventos organizados pelo Clube.

May – 2019
“Everything I am, or want to be, I owe to an angel, my mother. ”
Abraham Lincoln
____________________________________________________________________________

PROGRAM – MAY
DATE
Tuesday, 21

Friday, 17

Thursday, 30

EVENT

TIME

A Carrousel Trip
Created on May 13, 1808 by Dom João VI, the First Guard 8 am
Cavalry Regiment became well known when given the name
“Dragon of Independece” on August 20, 1936.
And it is for a visit to this prestigious institution of the Brazilian
Army that we invite members to appreciate this beautiful
spectacle of Brazilian Cavalry: the “Carrousel”, when we will
have the opportunity to see cavalry exhibition and appreciate
the degree of training of the horses and cavaliers.
On arrival coffe will be served, followed by a visit to the
Museum of the Dragons of Independence and the cavalry
exhibition.
A lunch complete our visit.
We will have a translator.
RSVP
Reading friends – Book in Portuguese
“Incidente em Antares”, Érico Veríssimo
Please make your confirmation with Maria Diva by the
following phones: 99855-2710 or 3345-8079

3:30 pm

International Club 46th Anniversary
Club Members are invited to celebrate the anniversary of our 12:30 pm
beloved club, a source of pride for all of us who have
accompanied its growth, always faithful to its objectives of
cultural exchange and social service work.
A lunch is a wonderful opportunity to join together and, with
reat joy, celebrate the anniversary of our respected, renowned
International Club.
RSVP
Location: Portugal Embassy

Blanket Campaign
We ask members to donate R$ 50,00 for our Winter Blanket
Campaign. Donations can be delivered at Club Anniversary
Program
June
Friday, 7

Cooking Friends
4 pm
Chef/Gastronomy Historian Josyanne Costacurta, together
with Professor/Coffe Expert Antonelo, will present a delicious
menu designed to delight all. Don´t miss this tradicional
culinary demonstration.
RSVP

For more information about our program, please contact us.
Attention: RSVP in all events up 3 days before:
Phone: 3223-6686 / 3223-5177 (Marcelia) or e-mail evento.cib@gmail.com

Novas Associadas
É com grande prazer que o Clube Internacional de Brasília dá boas vindas
a sua mais nova associada:
- Sueli Alves Aragão

Atualização Cadastral
Anete Braga Costa
Endereço: SQS 302 Bloco C apt. 604 – Asa Sul
CEP 70338-030

Nota de Falecimento
É com grande pesar que comunicamos o falecimento de nossa associada
Milena Rivas Sandi e nos unimos aos seus familiares e amigos neste
momento difícil e triste.

Aniversariantes / Birthdays
A Presidente Maria Cecília Borgo de Martins, em nome de todas as
associadas, cumprimenta carinhosamente as queridas aniversariantes do
mês de maio.
The President Maria Cecília Borgo de Martins, in the name off all members
of the CIB, send warm wishes to the members with birthday in May.

Datas Nacionais / National Dates
A Presidente do Clube Internacional de Brasília, Sra. Maria Cecília Borgo
de Martins, em nome de todas as associadas, cumprimenta os povos dos
países abaixo relacionados por suas datas nacionais no mês de abril:
The President of the International Club of Brasília, Mrs. Maria Cecília Borgo
de Martins, in the name of all club members, congratulates the Nations of
the following countries on their National Days:
País

Dia

Polônia
União Europeia
Israel
Paraguai
Noruega
Cameroun
Montenegro
Iêmen
Eritréia
Argentina
Jordânia
Geórgia
Azerbaijão
Etiópia

03
09
07
15
17
20
21
22
24
25
25
26
28
28

Diretoria Executiva CIB 2019
Presidente:
Maria Cecília Borgo de Martins – telefones: 3366-2673 e 99968-3532
Vice-Presidente:
Iara Corrieri de Castro – telefones: 3224-1007 e 99972-6298
Mércia Myrian da Silva Crema – telefones: 3248-4593 e 99985-2278
Presidente do Conselho Deliberativo:
Ianthe Eichhorst Mattos
Presidente do Conselho Fiscal:
Marlene Mattos Bacellar
Financeira:
Fabiola Ferraz Loureiro – telefones: 3248-6549 e 99963-0904
Luiza Maria Postiga – telefones: 3346-8699 e 99987-3770
Administrativa:
Marlene Maria de Sousa – telefones:3248-0007 e 98155-7168
Ceres Preto Flores – telefones: 3349-3617 e 99962-9264
Assistência Social:
Maria da Sé Dias Diniz (Sezinha) – telefones: 3367-1103 e 98152-0100
Idair Senna Bastos – telefones: 3346-6770 e 99395-3605
Cultural:
Maria Lúcia Ismael N. Moriconi – telefones: 3248-3275 e 99961-8667
Yara de Cunto – telefones: 3037-4932 e 99695-5753
Comunicação:
Maria Angela Canguçu de Mesquita – telefones: 3879-0697 e 99294-0846
Informática:
Heloisa Spesiali Aroeira – telefones: 3248-4500 e 98122-8004
Social:
Maria das Dores R. Costa (Dodoia) – telefones: 3366-3981 e 98143-3916
Cláudia S. P. de Mello Jucá – telefones: 3338-7225 e 98134-6731
Cursos:
Anete Braga da Costa – telefones: 3248-6591 e 98514-1514
Culinária:
Leda Maria Moreira Skaf – telefones: 3041-5081 e 99981-8100
Assessoria Jurídica:
Sônia Gontijo Chagas Gonzaga – telefones: 3248-5543 e 99197-5337
Tradução:
Elinor Watson Moren – telefones: 3248-7753

Cursos Oferecidos
Diretora de Cursos:
Anete Braga da Costa (98514-1514) e-mail anetebcosta@globo.com
Estamos contando com você para ser uma de nossas professoras de idiomas.
Estamos precisando abrir novas turmas nos cursos que já estão lotados e dos
quais temos muita procura.
Para os nossos workshops estamos buscando associadas que tenham
conhecimento sobre um determinado tema e que queira compartilhar conosco seja
numa tarde de artesanato, jardinagem ou outro assunto do qual você se sente apta
a nos ensinar.
Curso de Português para Estrangeiras
Professora: Leda Skaff (3041-5081/ 99981-8100)
5ª feira das 10 às 11h30 – residência da professora:
SMDB Conjunto 06 Lote 02 Casa E – Lago Sul
Curso de Espanhol Intermediário (lotado)
Professora: Cecília Martins (3366-2673)
4ª feira das 15h30 às 17h30 - residência das alunas em sistema de rodízio
Curso de Italiano Avançado
Professora: Rosalba Lombardo (3367-0504)
2ª feira das 16h30 às 18h - Condomínio Ville de Montagne
Quadra 03 Casa 07 – Lago Sul
Curso de Francês Iniciante
Professora: Yara Stela Cammarota (3248-46978 / 98419-7884)
4ª feira das 16 às 18h - residência das alunas em sistema de rodízio
Curso de Inglês Intermediário (lotado)
Professora: Bernadete Bombarda Guedes (3427-1908)
2ª feira das 14h30 às 18h - residência das alunas em sistema de rodízio
Conversação de Inglês Intermediária
Joyce Storkson Abou-Alsamy (3338-8543)
2ª feira das 15 às 17h – SHIS QI 23 Chácara 8 – Lago Sul

Coral do CIB
Coordenadora: Henriqueta Rezende Pinheiro (3345-5678)
Venha se juntar a este prestigiado coral que canta e encanta nas suas
apresentações. Aproveite, estamos aceitando novas interessadas. Entre em
contato com a Coordenadora e saiba mais informações.

CLUBE INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Siga-nos nas redes sociais

www.clubeinternacional.org.br

