Agenda
SETEMBR
O
RO
Dia 7 – Quinta-feira – Feriado
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
Funcionamento restrito às áreas de lazer

Dia 15 – Sexta-feira – 21:00 horas
BUFFET DE CRÊPES
Buffet especial com música na pérgula

Dia 24 – Domingo – a p/11:00 horas
BRUNCH NA PISCINA
Dia 27 – Quarta-feira – 19:30 horas
CÍRCULO AUSTRO-BRASILEIRO apresenta

ZIGEUNERABEND
NOITE DE CIGANOS
Músicas e comidas típicas de ciganos
Informações e reservas na secretaria
Tel.: 22-74-25-98 ou 22-74-25-99

O U T U B RO
Dia 7 – Sábado - 13:00 horas
OKTOBERFEST
A mais tradicional festa da cultura alemã.
Cerveja e grupos folclóricos. O
Germaniawiese espera por você.
Venha e traga os amigos

Dia 12 – Quinta-feira – Feriado
Funcionamento restrito às áreas de lazer

Dia 19 – Quinta-feira – 20:00 horas
ORQUESTRA DE INSTRUMENTOS
DE SOPRO
Da Igreja “St Michaelis” – a mais importante
igreja barroca da Alemanha, fundada em
06/01/1901 em Hamburgo – Alemanha.

Dias 26, 27 e 28 – Qui/Sex e Sábado
PATCH FASHION
Cristina Sauerbronn e Cynthia Varaldo
apresentam
A arte de compor desenhos originais com
retalhos coloridos.
Informações na secretaria
Tel.: 22-74-25-98 ou 22-74-25-99
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Sociedade Germania
Rua Antenor Rangel, 210 – Gávea
Rio de Janeiro –RJ / CEP : 22.451-160
Tel.: (21) 22-74-25-98/22-74-25-99
www.sociedadegermania.com.br
Presidente
Francisco Xavier Esperança
1ºVice-Presidente
Ludwig Zellner
2ºVice-Presidente
Werner Flohr
Diretor-Tesoureiro
Nelson Cunha

Germania - 185ºaniversário
A Sociedade Germania comemorou dia 19 de
agosto o seu 185ºaniversário. Para marcar a data, o
clube promoveu como de praxe, o baile de aniversário.
Uma festa grandiosa. O salão nobre decorado em
tons de azul e branco, as cores do clube, recebeu
quase 150 pessoas, entre associados, familiares, amigos e representantes estrangeiros; Dr Paul Gerhard
Scherer, Cônsul geral da Alemanha; Dr Reinhold
Steinberger, Cônsul geral da Áustria e Senhora; Dr
Eric Pialek, Cônsul da Áustria e Dra Claudia
Fontana Tobiassin, Cônsul da Suiça e esposo.

diversas festas realizadas no clube ao longo dos anos.
No discurso de abertura, o presidente da
Sociedade Germania deu as boas vindas a todos. Falou de improviso sobre a trajetória do clube

1ºDiretor-Secretário
Vera Maria José Rollas
2ºDiretor-Secretário
Thomas Adams
Diretor de Sede
Carlos Frederico Fulda

nestes quase 200 anos de existência e dos planos
para continuar merecendo a confiança dos associados. A parte musical foi comandada pelo DJ Batata

Diretora Social
Cynthia Maria Rammelt Varaldo
Diretor Cultural
Guilherme Luiz Sauerbronn
Diretor de Esportes
João Felipe Rammelt Sauerbronn

Textos, Edição e Diagramação
Lindemberg Ferreira Pardim
Supervisão
Diretoria cultural - Guilherme L. Sauerbronn
Foto de Capa
Casal Esperança - Baile de Aniversário
Germania Ago/2006
Impressão
Sttampa
Tiragem
2600 exemplares

Como parte das comemorações, a equipe da secretaria, Florinete e Andréia, garimpou nos arquivos da ex-diretora social Regina Rammelt as festas
realizadas no clube. A partir do material encontrado;
fotos, textos de jornais, boletins antigos, cartas, convites e observações pessoais, a equipe montou vários
painéis alusivos às festas dos últimos quinze anos.
A exposição foi um sucesso. Montada na sala
de estar, o material levou os visitantes a um passeio
na história recente do clube. No mesmo local foi
oferecido o coquetel de abertura das comemorações.
Entre um drink e outro, os convidados puderam observar uma pequena parte do numeroso acervo da
ex-diretoria. Material que descreve em detalhes as

que tocou além dos grandes clássicos da música
mundial, passando pelo samba de raiz, até ritmos
regionais.

Mensagem do Presidente
Prezado Associado
Doze meses se passaram desde a última Assembléia Geral Ordinária. Novamente um ano de total
dedicação à Sociedade Germania, de muito trabalho e o desejo de sempre encontrar as soluções certas para
os inúmeros problemas que a gerência de um clube, como o nosso, traz automaticamente consigo.
Os diferentes encargos, como os pagamentos mensais para CEDAE, LIGHT, CEG e TELEMAR, impostos como IPTU, contribuições para as diferentes Federações, às
quais a Sociedade Germania é obrigatoriamente filiada, Dissídio Coletivo, imposto pelo Sindicato dos Empregados de Clubes, preços
do material de conservação, inclusive a manutenção de todas nossas instalações, todas estas Obrigações sofreram aumentos consideráveis, às vezes bem acima da inflação, aumentos estes que oneram consideravelmente, tanto nossa Folha de Pagamentos como
nossos gastos operacionais.
Estes problemas financeiros, que todos os Clubes hoje enfrentam e que independem de nossa vontade, nos obrigaram a um violento regime de economia, a fim de evitar desperdícios. Por outro
lado, é preciso sempre investir, inovar e modernizar e ter à mão um
programa de desenvolvimento progressivo, para que possamos oferecer maior conforto e lazer aos nossos Associados, denominador
este que sempre determina e orienta a atuação dessa Diretoria.
Em reunião conjunta da Diretoria e dos Conselhos Deliberativo
e Fiscal, ficou deliberado, após demorado estudo de como equilibrar Receita e Despesa sem prejudicar o
bom funcionamento de todas as áreas e também de como ir de encontro aos desejos dos Associados da
Sociedade, que as mensalidades até JUNHO/2007 ficarão congeladas e inalteráveis, esperando essa Diretoria, no entanto, que seus Associados honrem seus débitos com pontualidade, pois, de outra maneira nos
será impossível atender às nossas obrigações e proporcionar o desejado bem estar aos Associados e seus
familiares.
Francisco Xavier Esperança
Presidente
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ATIVIDADES GERAIS

Dia-a-dia
Varanda do bolão
No último boletim, a recém-construída varanda do bolão foi chamada de “mezanino”. De pronto, o Dr Ludwig Zellner fez a correção. Segundo o
diretor, “mezanino” é um pequeno andar intermediário construído dentro de um mesmo espaço de
pé direito elevado. Está feita a correção. E por falar
da varanda do bolão, lembramos que o espaço está
em fase final de acabamento, faltando apenas o assentamento das cerâmicas de piso.

Vazamentos
localizados
A equipe de manutenção localizou os pontos de
vazamento da piscina. O problema já está controlado, mas as obras ainda estão em andamento. Os
focos estavam junto à tubulação; em microfuros. Segundo informações do setor, os materiais utilizados
nos encanamentos já estão bastante cansados pelo

tempo; afinal, são trinta e quatro anos de funcionamento ininterrupto. A diretoria fechou a piscina nos
dias 29, 30 e 31 de agosto para intensificação das
obras. A idéia é terminar os trabalhos o mais rápido
possível para não interromper as atividades no parque aquático.

Prédio da sede
O prédio principal da sede recebeu obras de
embelezamento. Pintura interna e externa em todos
o setores. Também está em pauta a reforma geral
da porta da entrada social. Para os observadores
mais atentos, trata-se de uma verdadeira obra de
arte. Madeira maciça que dificilmente será encontrada com facilidade nos dias atuais. Estima-se que
a idade aproximada da porta seja de mais ou menos
60 anos.
A pérgula também está mais bonita; o gradil;
os pilares; as plantas ornamentais. Todo o conjunto
recebeu obras de melhorias.
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Nossas despesas
Nos últimos anos, a Sociedade Germania tem
registrado um crescente aumento desproporcional
de despesas. Podemos exemplificar os exorbitantes
aumentos, tomando-se por base os valores pagos à
concessionárias de serviços públicos, em especial,
o fornecimento de energia elétrica pela LIGHT.
Vamos comparar as despesas dos últimos três anos:
Em função da atividade, a Germânia se enquadra no plano de demanda fixado em 95 KW. Esta
demanda é calculada para o horário de 17:00 às
21:30 horas, ou seja, exatamente no horário de maior
atividade no clube. Utilizando ou não os 95 KW, o
clube é obrigado a pagar esse valor. Caso ultrapasse, é obrigado a pagar a diferença. Em JUNHO/
2003, o valor unitário daquela demanda custava R$
15,32. Em JULHO/2006, o valor unitário para a
mesma demanda custa R$ 45,09. Este valor representa o absurdo aumento de 194, 20%. Analisando
o consumo efetivo, temos: Em JUNHO/2003, o custo unitário era de R$ 0,224. Em JULHO/2006, tivemos R$ 0,274, ou seja, um aumento de 22,32%.
Em contrapartida, nesse mesmo período, o clube
diminuiu sensivelmente o consumo medido. Em JUNHO/2003, foram registrados 29.138 kWh contra
22.874 kWh de JULHO/2006. Ou seja, uma redução de quase um terço no consumo anterior, algo
em torno de -27,38%.Como observamos, somente
com as despesas da LIGHT, tivemos aumentos bem
acima do previsto.

Resultados do Skat
Neste bimestre, os torneios de sábado serão
realizados dia 16 de Setembro e dia 21 de Outubro.
Os horários, como de praxe, 15:00 às 21:00 h.
Os resultados após a rodada de 19/08/2006 foram:

Andanças

BergPardin
lfpardim@hotmail.com

Drácula, Harry Potter. O último sábado
do mês de Junho, dia 24, um grande burburinho
na sala de estar anunciava que algo diferente estava por acontecer. No início da noite daquele
sábado, quando já encerrava meu expediente, percebi que os convidados que chegavam vestiam

roupas bem diferentes do que estamos acostumados, ou melhor: Os convidados estavam muito
estranhos mesmo! O sombrio Drácula, Harry
Potter e o charmoso Anakin Skywalker. Estava lá
o Dom Juan de Marco e a bela Carmen. Vi também gari, ovo frito, mariachi e Piscinão de Ramos.
Destaque para Sherlock Holmes que tentava descobrir os mistérios da Fadinha Verde que passeava pelo salão entre um e outro. Não vi SaciPererê, nem mula sem cabeça, enfim... A decoração da sala lembrava o México e seus encantos. Mas, eu não sabia do que se tratava, Roberto
vai me dizer algo; pensei comigo.
Era a festa de aniversário da Letícia Esperança,
aquela mesma que eu havia casado com o noivo errado alguns boletins atrás. Foi uma festa à fantasia bastante interessante. O espaço propiciou um
ambiente perfeito para a organização do evento.
Convite aos associados: Se você pretende fazer

Trabalho harmonioso.
Os associados se reuniram
em Assembléia Geral Ordinária (AGO) no último dia 16 de agosto. Na
pauta, a aprovação das contas do exercício e discussões sobre assuntos de interesse geral. No
discurso de abertura, o presidente da Assembléia,
e da Sociedade Germania, Francisco Esperança,
destacou que o planejamento feito para o período foi plenamente alcançado. Enalteceu o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos seus diretores e agradeceu o apoio que tem recebido dos
associados.
Ao final da Assembléia, o presidente do Conselho Deliberativo, Karlheinz G. M. Hupe disse
que “é com prazer que o Conselho Deliberativo
vê a atuação desta diretoria e a grande harmonia entre diretoria e conselhos”. Parabenizou o diretor de sede, Carlos Frederico Fulda, pelo
trabalho de melhorias no site do clube na internet.
Também em assuntos diversos, o associado
Heitor F Souza falou sobre a necessidade da formação de mais uma equipe de vôlei, uma forma
de criar mais um espaço para os novos associados que ainda não formaram seus grupos.
Conclama os associados interessados a se inscreverem na equipe que está sendo formada por ele.
Filho da mãe. Bernardo Immendorff tem obtido seguidos destaques em torneios e campeonatos no exterior. Tenho me referido a ele como
“o filho do associado Walter Immendorff”. A
mãe do rapaz veio a mim reclamar; com razão, o
exercício de machismo explícito. Corrijo:
“Bernardo Immendorff, filho do casal Walter e
Solange Immendorff...”. E por falar do rapaz,
ele foi de novo destaque. Conquistou o 3ºlugar
no Campeonato Mundial Junior na Holanda na
categoria individual masculina com 815 pinos.
O campeão foi Matthijs Lipperts, atleta da própria Holanda com 854 pinos.
Whisky nota 10. A Sociedade Brasileira do
Whisky, através da sua diretoria, tem feito
eloquentes elogios ao serviço prestado pela equipe
do restaurante quando da realização das reuniões
no clube. Em matéria publicada no último boletim da SBW, repetiram: “Atendimento nota 10;
Serviço nota 1000”.

Saudade

algo diferente para o seu aniversário, o clube tem
espaços ideais para as suas necessidades. Venha e confira!
Sopas e Crepes.O friozinho do inverno trouxe algumas surpresas agradáveis ao clube. Venho repetindo há algum tempo que as sextasfeiras estão muito boas. O cardápio diferenciado tem atraído muita gente. Aliás, soar repetitivo
é minha especialidade. Numa daquelas noites frias
e de boa freqüência fui convidado para provar os
crepes preparados pelo Gil e o Emerson. O que
eu diria? É bom, quer dizer...é muito bom !

A Sociedade Germania, através dos
seus Associados, Funcionários e Amigos
lastima pesarosamente o falecimento da
sócia Sra Edith Hagemann Ritzmann,
uma das fundadoras do grupo de bolão
“Muntere Muttis”.

A idéia da Cynthia começou tímida, os convidados foram chegando e podemos dizer que
“O festival de sopas e Crepes foi um grande sucesso”. Com a mudança de estação, o festival
passa a ser oferecido esporadicamente. Ligue e
informe-se com o Roberto.

Você usa e-mail? É muito importante manter os associados bem informados. O diretor de
sede tem se esforçado para levar a programação
de uma forma mais rápida. Se você se utiliza de
correio eletrônico (e-mail) no seu dia a dia, informe-o à secretaria do clube. Receba a programação dos eventos, as festas e as novidades da
Sociedade
Germania.
Acesse
www.sociedadegermania.com.br e saiba mais
detalhes.
Saudade. Ao longo destas minhas
“Andanças”, tenho me deparado com pessoas
de extrema simplicidade, cuja simpatia e alegria
de viver transcendem os limites da vida material. Sou chamado de repetitivo e as vezes chato,
mas jamais deixarei de dizer, enquanto puder, o
quanto “amo e gosto” ou o quanto “admiro alguém”. Obrigado Senhora Edith Ritzmann por
ter me dado a oportunidade de dizer o quanto
“gostamos de você”.

