Agenda
N OV E M B RO
Dia 15 - Sábado
Feriado
Funcionamento programado
Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 20 - Quinta-feira
Feriado
Funcionamento programado
Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 28 - Sexta-feira
NOITE DE BOTEQUIM
c/Conjunto de chorinho
Reservas: 2274-2598 ou 2274-2599

DEZEMBRO
Dias 02 e 03 - Terça e Quarta-feira
BAZAR DA IGREJA LUTERANA
Martin Luther
09:00 às 19:00h

Dia 04 - Quinta-feira
JANTAR DA SOCIEDADE
BENEFICENTE HUMBOLDT
Salão de piscina

Dia 05 - Sexta-feira
JANTAR DE NATAL DA SBW
Sociedade Brasileria do Whisky

Dias 11, 12 e 13
WEIHNACHTSWOCHE
e BAZAR DO CLUBE
Quinta, Sexta e Sábado
Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 12 - Sexta-feira
JANTAR NATALINO DOS SÓCIOS
Reservas: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 25 - Quinta-feira
Feriado
O clube estará fechado
Informações: 2274-2598 ou 2274-2599
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Sociedade Germania
Rua Antenor Rangel, 210 – Gávea
Rio de Janeiro –RJ / CEP : 22.451-160
Tel.: (21) 2274-2598/2274-2599
www.sociedadegermania.com.br
e-mail: secretraria@sociedadegermania.com.br
Presidente
Francisco Xavier Esperança

Oktoberfest 2008
Depois de vários fins de semana chuvosos, o
sábado, 11 de outubro trouxe um céu azul e sol! Que
bom para as 434 pessoas que estiveram na Sociedade
Germania entre 13:00 e 20:00 horas. Comida muito

1ºVice-Presidente
Harald Manfred Rudolf Gübitz
2ºVice-Presidente
Ludwig Zellner
Diretor-Tesoureiro
Nelson Cunha

verificamos o entusiasmo da geração bem jovem
pelo bolão. Quem sabe vem aí um grupo para
reanimar o bolão!!! A Cerveja alemã e o nosso bom
chope, consumidos durante a festa, deram o toque
autêntico de festa da cerveja. Agradecemos a todos
que trabalharam antes e durante a festa, diretoria e
todos os funcionários do clube. Agradecemos aos
abaixo relacionados pelo envio de prendas para a
Tômbola que atraiu muitos interessados. Uma festa
para todas as idades, um encontro de associados e
amigos da Sociedade Germania.
Sras. Bruni Hupe, Beatriz Zellner, Cristina
Rammelt Sauerbronn, Cynthia Rammelt Varaldo,
Christine Puschmann, Ilze Laplan, Irma Stoeterau,

1ºDiretor-Secretário
Carlos Frederico Fulda
2ºDiretor-Secretário
Guilherme Luiz Sauerbronn
Diretora de Sede
Cynthia Maria Rammelt Varaldo
Blumemberg Volkstanz - O grupo empolgou o público
Diretora Social
Margret Möller
Diretor Cultural
Hans Joachim Wolff
Diretor de Patrimonio
Thomas Adams
Diretor de Esportes
João Felipe Rammelt Sauerbronn

Textos, Edição e Diagramação
Lindemberg Ferreira Pardim
Supervisão
Diretoria cultural

elogiada destaque especial para os leitões assados
com as tradicionais salsichas, chucrute e salada de
batatas, galeto e cachorro quente para aqueles que
preferem algo mais leve! Os saborosos Bretzel
fabricados na hora pela Érika Meiswinkel do
Restaurante Landhaus, típicas do sul da Alemanha,
tiveram excelente aceitação. A barraca dos doces,
com o carro-chefe “Apfelstrudel” e outras tortas,
teve um toque especial: os corações decorados e os Oktoberfest 2008 - O maior público dos ultimos anos
pirulitos, também inspirados na Oktoberfest.
A banda Rheinland Polka empolgou e o já
conhecido grupo de danças folclóricas “Blumenberg”
de Petrópolis se apresentou pela sexta vez
consecutiva no clube. Brincadeiras para as crianças,
pescaria, bola na lata e diversão para todas as idades
com o Bingo, contribuíram para a alegria de todos.
Através da colaboração do associado João
Batista Solberg, que abriu o bolão para receber pais
e filhos interessados em tentar algumas jogadas,

Ingeborg da Cunha Carneiro, Letícia Esperança
Futuro, Margret Möller, Norma Strattner e Srs.
Dietmar Schupp, Dr.Hanz Wolff, Stefan Wertheimer
e as empresas Administradora Ipanema, H.Strattner,
Wella, Compactor, Morsing (Raul Ritzmann)
Agradecimentos especiais ao Consulado Geral
da Alemanha pelo envio de canetas e pins das
bandeiras do Brasil/Alemanha.

Foto de Capa
Dietmar Schupp brinda a Oktoberfest 2008
Impressão
LRD
Tiragem
650 exemplares

Novidades no mundo do bolão
Taça Brasil de
Clubes Campeões –
Bola 16: A Taça Brasil
de Bolão é o evento
nacional de clubes
campeões estaduais,
masculino e feminino,
que dá aos clubes
vencedores o direito de
disputar o Campeonato
Mundial de Clubes (Welt
Cup) prevista a próxima, a ser realizada no ano que
vem, na França ou Holanda. O Rio de Janeiro, este
ano, foi o Estado promotor do evento e realizou o
torneio na cidade de Nova Friburgo. A Sociedade
Esportiva Friburguense - SEF promoveu a
competição no masculino de 4 a 7 setembro. O
Nova Friburgo Country - NFCC, a disputa feminina,
de 11 a 14 setembro. A modalidade foi o Cheio e
Limpa – 40 bolas - oficial, com dez equipes, jogando
todos contra todos. As 2 equipes promotoras
venceram e se classificaram, foram: A SEF, no
masculino e o NFCC, no feminino. A destacar,
alguns atletas do NFCC, masculino e feminino que
são da cidade do Rio de Janeiro, estão treinando

com associados na Sociedade Germania, às 5ªs feiras
de 19:00 às 22:00h.
Kegelfest – A Festa Nacional do Bolão:
Desde 1990 a cidade de Rio do Sul em Santa Catarina
vem promovendo anualmente a “Kegelfest”. Esta
festa visa resgatar as tradições germânicas da região.
Como tivemos mês passado a realização da
“Oktoberfest 2008”, não poderíamos deixar de falar
da também já famosa “Kegelfest” (Festa Nacional
do Bolão), que este ano teve sua 19ª edição. O
evento costumava ser no mês de outubro, pegando
parte da “Oktoberfest” de Blumenau, entretanto,
este ano anteciparam para o mês de setembro,
visando atrair mais público. O jogo de Bolão como
todos sabem é bastante popular e tradicional dentro
da Alemanha como também se faz presente em
todos os locais de colonização alemã.
Os interessados em aprender ou desenvolver a
técnica esportiva do jogo de Bolão, podem deixar
nome e telefone na Secretaria da Sociedade
Germania ou no Departamento de Bolão, ou ainda
contatar-me diretamente às 5as feiras de 19:00 às
22:00 horas para maiores informações.
João Baptista Collett Solberg
Diretoria de Bolão
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Reunião conjunta decide
Em reunião conjunta, diretoria e conselho traçaram planos para a nova estação que se inicia. Durante
os meses de verão é comum o aumento da freqüência ao clube. É necessário, portanto, fixar algumas
regrinhas e, ao mesmo tempo incentivar e facilitar a vida do associado.

Cartão de Crédito
Repetindo avisos anteriores, a diretoria lembra
que os associados e demais visitantes já podem fazer
seus pagamentos com o uso do Cartão Visa, tanto
no débito quanto no crédito. É moderno, é prático,
é simples e seguro.

Convidados
Como já foi citado em boletins anteriores, os
convidados ao parque aquático serão sempre bem
vindos, desde que paguem a taxa e estejam devidamente
acompanhados do associado que convidou. Os
funcionários de plantão estão orientados para fazer
cumprir estas exigências de diretoria.

Sem atrasos
A empresa Mega Express foi contratada para
fazer, a partir do mês de Outubro, a entrega da
correspondência da Sociedade Germania. Os boletos
de cobrança das mensalidades e os boletins, agora
seguirão por outro caminho. Os atrasos registrados
nos últimos meses aborreceram diretores e

associados o que motivou a substituição. O custo
dos serviços prestados pela nova empresa será menor
que o anterior, uma redução considerável.

Terça é 10
Nas terças-feiras, o associado que vier ao restaurante
do clube será brindado com um desconto de 10% no
preço do vinho. Promoção por tempo limitado.

E-mail
É importante que todos informem os seus
endereços eletrônicos à secretaria. A programação
dos eventos chegará mais rapidamente através da
internet, desde que o associado e seus dependentes
cumpram uma rotina muito simples. Escreva para:
secretaria@sociedadegermania.com.br e informe o
seu e-mail.

Rolha livre
Os associados ou visitantes, mesmo
desacompanhados, estarão isentos do pagamento
de rolha na terça-feira da 3ªsemana de cada mês.

Chá das xícaras
Os membros da ABRAP – Associação brasileira de pintores em
porcelana se reúnem anualmente no mês de outubro para o chá das
xícaras. Este ano, a reunião foi realizada na Sociedade Germania na
última quinta-feira do mês. Mais de duzentas pessoas, entre associados
e convidados, professores e alunos, vieram prestigiar o evento. Segundo
Beatriz Zellner, uma das associadas, o encontro deste ano foi um dos
mais agradáveis dos últimos anos por vários motivos; particularmente
porque a Sociedade Germania oferece o ambiente ideal para este tipo de
reunião. Um serviço de boa qualidade com especialidades do restaurante
da casa além da beleza do local. Durante o chá, cada convidado recebeu uma xícara pintada à mão por
cada um dos artistas da associação.

Luau - Um banquete Havaiano
Origens do Luau:
Os Hawaiians antigos se
reuniam para celebrar
ocasiões importantes
com um banquete. Estas
celebrações
foram
mantidas por muitas
razões; para honrar uma
grande vitória em guerra
ou guerreiro nobre ou
celebrar uma colheita abundante ou o nascimento
de uma criança. Os Hawaiians acreditavam que era
importante honrar os deuses. Esta celebração foi
chamada aha‘aina que significa ajuntamento (aha
de‘) para uma refeição (aina de‘). Há
aproximadamente 150 anos o termo aha‘aina foi
lentamente sendo substituído por “luau”, que é a
palavra havaiana para a folha da planta do taro. Estas
folhas são usadas para embrulhar comidas que eram
colocadas em um imu - tradicional forno subterrâneo.
Comidas do luau: Os cardápios de cada luau
variam um pouco, toda a oferta das mesmas comidas
tradicionais básicas inclusive kalua de pua‘a (porco
assado) cozido um dia inteiro em um imu que é aberto
como parte do entretenimento da noite.

O Luau no Brasil: O luau no Brasil é
realizado em cidades litorâneas, onde o evento é
feito de maneira informal, em qualquer espaço.
Geralmente são voltados para as pessoas mais
jovens. Para a realização de um luau em praias
públicas é necessária autorização legal da prefeitura.
O buffet para um luau pode variar muito,
dependendo do gosto e da faixa etária de quem
contrata. Normalmente, dá-se preferência a
alimentos frescos e leves. Ex: sanduíches à metro,
pastas, torradas, salada de frutas, tábuas de frios,
frutas frescas, etc. As bebidas são refrigerantes,
águas, sucos, cervejas, coquetéis com e sem álcool.
A decoração do ambiente pode variar muito,
onde se for na praia podem ser colocadas tochas
acesas, cangas coloridas e esteiras para os
convidados sentarem e também para enfeitar as
barracas, colares havaianos coloridos, flores,
plantas naturais (estilo mini-coqueiros) etc.
A música pode ficar a cargo de um DJ ou
também pocket shows de músicas que toquem
violão, guitara e gaita.
Ôma Piliçari
Universidade Estácio de Sá
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Reserve estas datas
e Venha Participar!
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Andanças

BergPardin
bergpardin@hotmail.com

Lambe-lambe: Tarde alegre do sábado, 11
de outubro. Durante a Oktoberfest, mesmo preso
na mesa de informações, consegui dar umas

intimidade com volante.
Gil: Há alguns anos aqui
chegava um jovem alto,
magro, em seus 18 anos para
trabalhar de ajudante de cozinha. Seu trabalho era
lavar pratos, talheres e manter limpas as
instalações da cozinha. Aos poucos, com muita
curiosidade e interesse o rapaz foi aprendendo.
Conquistou a confiança da chefia; dos diretores;
associados e visitantes. Passou a ajudante da

Cynthia Rammelt e amiga na barraca dos doces

escapadas para realizar as minhas andanças.
Consegui falar com alguns associados e
visitantes e também vendi algumas rifas do Pão
de Mel da Cynthia. Na hora de fotografar,
entretanto, em razão da minha duvidosa
competência no assunto, tive que pedir ajuda.
Sem jeito: Brilhante a apresentação da
Blumenberg Volkstanz. Melhor ainda a
participação do público. Rosângela Bianchini
tentou, com muito bom humor, trocar alguns
passos com os dançarinos do grupo, ficou legal.
Quem também arriscou algumas coreografias
foi o Cheff Harald Engelbart, de uniforme e
tudo. Meio sem jeito, mas valeu a tentativa.
Filas & Filas: A Oktoberfest foi um sucesso
de público e de renda. As filas que se formaram
em frente aos caixas, se, por um lado,
chatearam, por outro também encheram de
prazer os organizadores, afinal, o pessoal veio
prestigiar. Mais um recorde! Foi o maior público
de eventos dos últimos anos.

Amizade Centenária
Por problemas diversos, nem sempre é possível
ver os amigos regularmente. Nada melhor que uma
festa para diminuir estas distâncias. Na Oktoberfest
foi assim, muita gente pode rever duradouras
amizades. O Dr.Oswald Muller é um deles. Faz parte

O bom filho: De volta à direção do Bolão
após sete anos; João Batista Collet Solberg, o
Tista, cheio de gás atendia a todos com a alegria
que lhe é peculiar. Abriu as instalações do Bolão
para apresentá-lo aos associados e aos demais
visitantes. Um gesto muito simpático. Quando
fui pedir uma entrevista, o rapaz valorizou o
passe e não quis falar.
Pouca intimidade: Há alguns anos venho
lembrando aos associados e demais visitantes
para o correto estacionamento de seus
automóveis quando da realização de grandes
eventos. Pode parecer incrível, mas ainda há
gente que atravessa o carro entre as vagas,
ocupando duas e atrapalhando o fluxo das
demais. É necessário que os freqüentadores
atentem para este detalhe. O estacionamento
parece pequeno, mas, na realidade possui 220
vagas. Cabem todos, basta um pouco de

Ludwig Zellner, Oswald Müller e Francisco Esperança

do quadro de associados há cinquenta e três anos e,
sem dúvida, é um dos mais antigos membros da
Sociedade. Por ocasião do seu centésimo aniversário
dedicamos um boletim especial ao Dr.Oswald.
Naquela oportuniade contamos um pouco da sua
trajetória como pioneiro da aviação brasileira.
Oswald Müller foi o primeiro a participar de um
vôo no primeiro avião da companhia aérea que
mais tarde viria a se chamar VARIG. Isto para
relembrar apenas algumas das incríveis aventuras
contadas naquele boletim.
Dia 11 de Outubro, o dedicado Oswald veio
rever os amigos e matar as saudades da turma.

Gil - 20 anos de trabalho no clube

cozinha e depois a 2ºcozinheiro. Seu trabalho hoje
tem o respeito da diretoria e dos associados. Vinte
anos depois ele divide as responsabilidades na
cozinha do restaurante do clube. Gil tem
demonstrado, ao longo destes anos, com muita
discrição, uma competência ímpar e não
poderíamos deixar de citá-lo.
Ser sócio da Germania é: “é um
privilégio, sua localização é maravilhosa e as
pessoas que freqüentam são diferenciadas.
Para mim é a continuação da minha casa,
desfrutando dos amigos e as atividades como
hidroginástica, numa tão bem localizada; é
um oásis no Rio de janeiro.” Estas palavras
foram escritas pela associada Norma Strattner,
membro do quadro social do clube há 52 anos.
Um brinde a 2009: O boletim 48 fecha o
ano. E fecha com chave de ouro ou, pelo menos,
com a chave do otimismo. Digo isto porque
durante as minhas andanças pelas festas pude
conversar com alguns associados e, a maioria
expressou seu otimismo com relação ao clube.
Segundo eles, há muito para fazer, mas se cada
um fizer a sua parte, no final teremos um
somatório de sucessos. A receita é simples!
Vamos brindar a chegada de 2009, se possível
do tamanho do brinde oferecido por Dietmar
Schupp, o associado da capa deste bimestre.
Seja bem vindo 2009!

Dia-a-dia
Contramão
É muito importante relembrar aos visitantes
e fornecedores que a rua de subida é mão única. A
saída é pelo outro lado, passando ao lado da
secretaria. Há placas indicativas no local. É
necessário que se atente a estes detalhes.

Boa gente
O clube possui uma boa equipe de manutenção. Os
profissionais cuidam de diversas áreas ao mesmo tempo.
São telhados, restauração de mesas e cadeiras além da

manutenção do dia a dia. Neste bimestre, o pessoal
construiu os telhadinhos de proteção anti-chuva da
saída dos fundos do prédio da sede e a proteção ao ar
condicionado da secretaria além de outros.

Caixa d’água
Foi refeita toda a instalação hidráulica da
grande caixa d’água que abastece a sede. Foi instalada
uma nova tubulação com novos dispositivos anti
entrada de ar (suspiros) para garantir a vazão regular
de 50 mil litros de água.

