BOLETIM INFORMATIVO DA SOCIEDADE GERMANIA
ANO 05 Nº27 - MAIO / JUNHO - 2005

Agenda
MAIO
Dia 1 - Domingo / Feriado
DIA DO TRABALHO
BUFFET ESPECIAL DE DOMINGO
Reúna a familia e os amigos.
Venha passar o feriado conosco
Reservas na secretaria

Dias 5, 6, 7 e 8 - Quinta/Sexta/Sábado
e Domingo
ELISABETH STEINBRÜCK
EXPOSIÇÃO - TELAS
Dia 5 - Abertura às 20:00h
Dias 6 e 7 - De 15:00 às 21:00h
Dia 8 - De 10:00 às 18:00h

Dia 8 - Domingo
DIA DAS MÃES
BUFFET ESPECIAL DAS MÃES
Pratos quentes, saladas e sobremesas
diversas
Reúna a familia, traga os amigos. Vamos
comemorar juntos o dia das mães.
Reservas antecipadas na secretaria ou pelos
telefones: 22-74-25-98 ou 22-74-25-99

Dia 13 - Sexta-feira / 21:00h

Informações tel: 22-74-25-98 ou 25-99

Dia 26 - Quinta-feira / Feriado
“CORPUS CHRISTI”
Funcionamento restrito às àreas de lazer

JUNHO

Dia 10 - Sexta-feira
DIAS DOS NAMORADOS
“FONDUE ESPECIAL”
Convide a namorada e os amigos. Vamos
comemorar juntos o dia dos namorados.
Reservas antecipadas na secretaria ou pelos
telefones: 22-74-25-98 ou 22-74-25-99

JULHO

Dia 2 - Sábado
FESTA JULINA
A já tradicional festa do calendário da
Germania. Destaque: Quadrilha do Sampaio
que há vários anos anima a festa

Estrangeiros na Alemanha:
As regras da Cidadania
Cerca de 9% dos mais de 82 milhões
de habitantes da Alemanha possuem um passaporte
estrangeiro. São 7,3 milhões de pessoas, boa parte
delas vivendo no país há muitos anos. Uma cifra
que, diga-se de passagem, exclui o bom número de
ilegais.
Boa parte dos estrangeiros que vivem legalmente
no país, nasceu até mesmo na Alemanha. Ao contrário do Brasil, o país não concede a todos os que
nascem em território nacional a cidadania pelo direito do solo (jus soli), pois a base legal é o direito
de sangue (jus sanguinis).
Ou seja, um russo ou brasileiro que tenha ascendência alemã pode entrar com
um pedido de cidadania
sem ao menos falar uma
palavra do idioma, enquanto um turco, que tenha nascido e crescido no
país e domine a língua
com perfeição, pode não
ter o direito à nacionalidade alemã, exceto por processo de naturalização.

Universitários e trabalho temporário - Nos
últimos anos, as universidades alemãs têm sido responsáveis por atrair um bom número de estudantes
de fora do país. Ao lado destes, outro grupo forma
ainda o amplo leque de estrangeiros na Alemanha:
os trabalhadores que passam pelo país temporariamente, em épocas de colheita, na construção civil
ou como mão-de-obra em hotéis e restaurantes.
Emaranhado de leis - Uma legislação confusa
e detalhada emperra muitas vezes o curso da imigração no país. As diretrizes das leis alemãs em relação ao estrangeiro são
consideradas extremamente complicadas para
qualquer leigo, sendo entendidas somente à custa
de muito esforço até mesmo
por especialistas.
Enquanto isso, o
empresariado exige que o
governo facilite o acesso
de estrangeiros qualificados ao mercado de trabalho.

“Green Card” - A
razão é simples: há hoje,
“Gastarbeiter” - Os
na Alemanha, uma demanturcos formam o maior
da não suprida de mão-decontingente de estrangeiobra qualificada, princiros na Alemanha, com um
palmente de graduados na
total de dois milhões de
área de ciências exatas. Há
pessoas, seguidos por itatrês anos, o chanceler felianos,
sérviosderal Gerhard Schröder
montenegrinos, gregos,
lançou uma iniciativa que
poloneses e croatas. Oitenta
pretendia atrair especialisporcento dos estrangeiros
República Federal da Alemanha
tas em informática para
que residem no país vêm
trabalhar no país. Dos 20
de outros países europeus. Segundo especialistas em
mil green cards anunciados, apenas 13500 foram
direito do estrangeiro, a Alemanha é, há muito, um
usados. Apesar disso, o Ministério da Economia fala
país de imigração. De meados dos anos 50 até 1973,
de “sucesso total” da campanha.
milhões de trabalhadores (os chamados
Enquanto a população alemã encolhe - em funGastarbeiter) foram convidados a residir no país,
ção da baixa taxa de natalidade - e torna-se cada
tendo servido de mão-de-obra em setores como o
vez mais velha, o mercado de trabalho tem que busda construção civil, por exemplo, que vinha regiscar reforço fora do país, argumentam especialistas
trando falta de pessoal, ou mesmo na indústria.
do Instituto da Economia Alemã, de Colônia. Tam“Spätaussiedler” e exilados políticos - Do Leste
bém os encargos sociais, hoje extremamente pesaEuropeu vem também uma boa parte do contingente
dos para a população economicamente ativa, podede estrangeiros que vive hoje na Alemanha. São os
riam ser amenizados através de um número maior
chamados Spätaussiedler russos, ucranianos ou pode imigrantes jovens.
loneses, por exemplo, aos quais é concedida a cidaÊxodo - Para o pesquisador Dieter Oberndörfer,
dania por serem descendentes de alemães. Por rade Freiburg, enquanto o país procura mão-de-obra
zões humanitárias, a Alemanha também acolhe asiqualificada no exterior, boa parte dos jovens alelados políticos e refugiados de países em guerra,
mães qualificados sai em busca da sorte longe de
por tempo determinado ou indefinido. O número
casa: no Canadá, Austrália ou EUA, por exemplo.
destes, no entanto, vem diminuindo gradualmente
Eles vêem nestes países, segundo Oberndörfer,
desde meados dos anos 90, quando entrou em vigor
melhores chances profissionais no futuro, uma tenuma legislação mais austera em relação à concessão
dência que só deve aumentar nos próximos anos.
de asilo político no país.
Publicado na Dw-World.de
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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

Sala de Jogos
Resultados dos Torneios de Skat
O nosso torneio das quartas-feiras, disputado
11 vezes, entre os dias 12 de janeiro a 23 de março
apresenta os seguintes resultados:

2ºVice-Presidente
Werner Flohr

Decorridos os meses de Janeiro, Fevereiro e
Março, os primeiros colocados do nosso torneio de
sábado foram:

QUARTAS-FEIRAS

SÁBADOS

Diretor-Tesoureiro
Nelson Cunha

1ºLUGAR

S R. MARKL

18.777

PONTOS

1ºLUGAR

SR. KOEHLER

8.905

PONTOS

Diretor Cultural
Guilherme Luiz Sauerbronn

2º LUGAR

SR. RIECHERT

17.121

PONTOS

2º LUGAR

SR. RIECHERT

8.196

PONTOS

Diretora Social
Cynthia Maria Rammelt Varaldo

3º LUGAR

SR. HILLEBRANDT

16.747

PONTOS

3º LUGAR

SR. RUEGER

7.975

PONTOS

1ºDiretor-Secretário
Fernando de Abreu Porto
2ºDiretor-Secretário
Cláudio José Bianchini
Diretor de Sede
Carlos Frederico Fulda
Diretor de Patrimônio
João Baptista Collet – Solberg
Diretor de Esportes
Raul Romanno Strattner

Redação e Diagramação
Lindemberg Ferreira Pardim
Supervisão
Guilherme Luiz Sauerbronn
Impressão
Grafitto
Tiragem
1600 exemplares
Periodicidade
Bimestral

Pode parecer mentira, mas existem pessoas, nas
empresas e na vida, que no filme do Tarzan; torcem para o
jacaré! Querem sempre ver o pior acontecer! Sentem um
prazer indisfarçável quando o circo está pegando fogo,
quando aparecem serviços mal feitos, clientes insatisfeitos,
quando a concorrência oferece melhores preços e assim por
diante.
Quando as vendas caem, o pessoal da área
administrativa logo diz: “E agora? Vamos ver os bons do
marketing e vendas o que vão dizer...”
Quando produtos saem com defeito, o pessoal de
vendas diz: “Ué! Eles não são todos engenheiros, doutores
e os que sabem tudo? Agora quero ver o que vão fazer...”
E tudo isso com um tom de sarcasmo e sempre seguido
de um: “Eu bem que avisei!”
Parece mentira, mas essas pessoas realmente torcem
para o Jacaré! O barco está afundando e elas estão felizes
porque alguém será responsabilizado e todos nos
vingaremos...mortos, é claro, pois estamos todos no mesmo
barco! E elas não se apercebem disso. Continuam torcendo
para o jacaré! E quando o Tarzan (a empresa) acaba
vencendo os jacarés elas ficam frustradas e dizem: “...Desta
vez eles conseguiram. Mas, da próxima...” Neste bimestre,
pense nisso: Você é dos que torce para o jacaré? Você tem
em sua equipe ou na sua vida gente que torce para o jacaré?
Se tiver, livre-se deles, pois não dá para viver ou trabalhar
com pessoas assim.
BergPardin
lfpardim@hotmail.com

Novos participantes serão sempre vem vindos!
Os torneios são realizados na sala de jogos da Germania.
Aos sábados, nos dias14 de maio, 11 de junho, 23 de julho, 13 de agosto, 10 de setembro, 22 de
outubro, 19 de novembro e fechando o ano de 2005 no dia 10 de dezembro. Sempre das 15:00 até as 20:00
horas. As quartas-feiras, de 17:30 até 21:00 horas.
Gut Blatt!
Hans Adolf Fischer
fischerh@centroin.com.br

Dia-a-dia
Cardápios especiais Restaurante abre
para almoço
para a estação
Experiência que vem dando resultados favoráOutono/Inverno
veis. Em prática há alguns meses, o horário do al-

Conforme planejamento do restaurante, a partir de maio estão programados alguns cardápios especiais para a próxima estação. Todas as sextasfeiras, as 21:00 horas o retorno do buffet de sopas.
São oito tipos diferentes de sopas. Sabores que encantaram os associados em outras ocasiões estão
de volta. As tão esperadas feijoadas também foram
incluídas na previsão para este bimestre. Quem já
teve a oportunidade de provar, certamente não vai
perder. A diretoria pede aos associados que confirmem reservas na secretaria, tudo isto para evitar contratempos. As datas programadas são: 7 e 28 de maio
e 4 e 18 de junho. Estamos esperando por você!

Descoberta de alguns associados, a área anexa
ao parque aquático tem sido uma excelente opção
para quem quer promover um churrasco noturno.
Noite de clima ameno é cenário perfeito para uma
reunião de amigos ao pé da churrasqueira. Ligue e
informe-se na secretaria.

Obras de
manutenção
As obras de manutenção não param. Alternando-se entre uma e outra, a equipe encarregada dos
serviços está sempre atenta. Dentro do cronograma
previsto e das condições atuais, continuam em pleno andamento as obras de manutenção das instalações do clube. A área da cozinha ganhou pintura
nova. O estacionamento ganhou mais quinze vagas
e serão construídas outras mais. O bolão está recebendo obras de melhoramentos na parte lateral esquerda no acesso à portaria de saída.

moço está reservado para aqueles que estão cansados do barulho dos automóveis, do alvoroço dos
shoppings e do corre-corre das ruas. Para quem gosta
de um almoço tranqüilo, ar puro num cenário junto
à natureza, rodeado de árvores centenárias, pássaros e pequenos animais silvestres, a Germania tem
a receita ideal. Se você tem uma reunião de negócios ou até mesmo a fuga da rotina, estamos esperando por você. Um cardápio à “La carte” com grande
variedade de pratos. De terça a sexta, de 12:00 até
o último cliente.

Falando de Yoga
O diamante lapidado tem muitas facetas. Pois
bem, assim é a Yoga, que reflete todos os seus aspectos e revela os caminhos para conquistar a Saúde, a Paz e a Felicidade. Isto é feito com tanta convicção e transparência que somente os praticantes
podem avaliar. Yoga não é para quem come demais
ou abusa das dietas; não é para os que dormem demais ou os que fazem vigília; para quem deseja viver com moderação e procura uma fórmula para
prolongar com boa qualidade o Dom da vida. É o
equilibrio do corpo e da mente que só se atinge ao
alcançar os oito degraus que chamamos de estágios, objetivo maior onde se chega ao ponto máximo
da consciência plena.
A professora Zélia Zeidan espera por você para
a prática da Yoga. Reúna os amigos, forme seu grupo e informe-se na secretaria: 22-74-25-98 ou 2274-25-99.
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Em destaque

QUADRO GERAL
DE ATIVIDADES

Conexão WunderJazz

ATIVIDADES

Trata-se de um grupo de profissionais liberais amantes da música de jazz e bossa nova que se reuniu
pela primeira vez em fevereiro de 2003 para conversar, trocar idéias e formar um conjunto instrumental
com o objetivo de preparar e executar arranjos de temas jazzísticos e de bossa nova.

CURSO DE ALEMÃO
Profº.Karin Helga Mertens
(Goethe Institut)

TENIS

Como na maioria das vezes acontece, a experiência de um laboratório musical se torna realidade e
assim nasceu o Sexteto Conexão Jazz que através de uma iniciativa da diretoria da Sociedade Germania
passou a se apresentar quinzenalmente no
WunderBar onde ficou conhecido como o Sexteto
WunderJazz.
O grupo é constituído basicamente por dois
instrumentos de sopro, teclado, guitarra, baixo e
bateria, mas que por vezes sofre um acréscimo de
mais um ou dois componentes transformando-se
num septeto ou octeto. É interessante salientar que
em muitas ocasiões aparecem artistas de renome
para dar a conhecida “canja” e sempre com muito
sucesso. Tem participado regularmente das apresentações os seguintes músicos:

BOLÃO

SKAT

MASSAGEM
Lourdes
25-01-20-75

Lily Nogueira sem timidez, mas com muito talento

DIAS

HORÁRIOS

Quartas

17:00 às 22:00
em 3 turmas

Terças

07:00 às 11:00
15:00 às 22:00

Quartas

13:30 às 17:30

Quintas

07:00 às 11:00
14:00 às 22:00

Sextas

15:00 às 17:00

Ter a Sex

15:00 às 24.00

Sábados

10:00 às 22:00

Domingos

10:00 às 19:00

Quartas

17:30 às 21:00

Sábados

15:00 horas

Qua/Sex

08:30 às 13:00
19:00 às 22:00

Sab/Dom

08:00 às 17:00

Ter/Qui

16:00 às 17:00
17:00 às 18.00

Qua

16:00 às 19:00

BASQUETE
ZeroBasket
Prof.JoséRoberto
O.Magalhães
24-29-95-60

Renato Chimenti-Sax tenor;
Alfredo de Paula–Trompete/Flugerhorn

BASQUETE

José Fernando Braen–Sax alto/Sax tenor/Flauta;

VemSer
Prof.Raphael Zaremba
92-05-93-01

Paulo Roberto Cortez–Teclado/Acordeon/Violão;
Sylvio Nogueira–Guitarra/Teclado;
Sylvinho Nogueira–Baixo/Guitarra/Teclado;
Mario Jorge Oliveira–Baixo/Guitarra/Voz;

YOGA

José Henrique Ferraz–Bateria/Percussão.

ProfªZélia M.M.Zeidan
22-34-46-45

Um sexteto informal, um público descontraído

Como há um companheirismo transparente no
grupo e a simplicidade da personalidade de cada
um dos componentes, certamente esta união se prolongará por muito tempo em benefício da música
instrumental que apenas recentemente vem ressurgindo no cenário musical da nossa cidade.
Venha, compareça ao WunderBar para conhecer pessoalmente o grupo que se apresenta de
maneira totalmente informal e descontraída todas
às quintas-feiras as 21:00h.
Em 2005, o WunderJazz reiniciou suas apresentações no dia 17 de fevereiro.
Que compareceu e prestigiou o WunderJazz

GINÁSTICA
ProfªMartha Moesch
99-99-65-44

Prof.Claudio Pessoa
Goulart
25-12-48-00

Informações na
secretaria

Ter a Sex

08:00 às
09:00 às
17:15 às
18:30 às

09:00
10:00
18:15
19:30

Ter/Qui

07:00 às
08:00 às
09:00 às
17:00 às
18:00 às
19:00 às

08:00
09:00
10:00
18:00
19:00
20:00

Quartas

07:00 às 08:00
08:00 às 09:00
09:00 às 10:00

Ter/Qui

10:30 às 11:30
20:00 às 21:00

Qua/Sex

Elisabeth Steinbrück - Telas
PISCINA

Freqüentou a Escola Nacional de Belas Artes e o atelier de Edmundo Migliaccio, com quem
aprimorou os conhecimentos na pintura dos celebres rostos de “preto-velho”, que também estarão
presentes na mostra.

Ter/Qui

HYOIWA
(A evolução da
hidroginástica)
Prof.J.Cléber
22-94-12-77

HÓQUEI

Nascida na Alemanha, veio pequena para o Brasil, freqüentou escolas de formação em São Bento
do Sul (RS) e Joinville (SC). Inicialmente trabalhou na Química Bayer e Banco Moreira Salles (hoje
Unibanco) em São Paulo até dedicar-se à pintura.

16:00 às 20:00
09:00 às 14:00

NATAÇÃO

Sylvio Nogueira

No quadro social do Germania há mais de trinta anos, Elisabeth Steinbrück, artista plástica
reconhecida, irá proporcionar ao público em geral uma exposição de 50 quadros a óleo, em tela, nos
dias 5, 6, 7 e 8 de maio.

Sex
Sábados

SAUNA

WUNDERBAR

RESTAURANTE
SOCIAL

A Sociedade Germania conta com a sua honrosa presença. Venha, traga a familia e os amigos.

BUFFET ESPECIAL

09:15 às
10:15 às
11:15 às
19:30 às

10:15
11:15
12:15
20:30

Quartas

21:00 (misto)

Sábados

15:00 (fem)
17:00 (masc)

Ter/Qui

08:00 às 18:00

Qua/Sex

08.00 às 21:30

Sáb/Dom

10:00 às 18:00

Qua/Sex

18:00 às 21:30

Sáb/Dom

10:00 às 18:00

Ter a Sáb

18:00 às 24:00

Domingos

12:00 às 20:00

Ter a Sex

18:00 às 24:00

Sábados

12:00 às 24:00

Domingos

12:00 às 20:00

Domingos

12.00 às 16:00
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Alemanha? Deutschland?
Germany?
De especial interesse para os nossos sócios ainda não tão familiarizados com a cultura alemã e a
origem do próprio nome “alemão” – Deutsch. Ele
tem sua origem na palavra “diutisk” ou “diot” que
significa povo. Era a língua falada pelos francos em
contraste com o latim, a língua da igreja e de todos
os documentos oficiais. O termo foi utilizado pela
primeira vez em 786 A.C. durante o reinado de
Carlos Magno. Também era utilizada a palavra
“teutsch” latinizada para “theodisd” de origem
tedesco que significa alemão para os italianos.
O curioso é que povos vizinhos utilizam diferentes designações para o alemão; enquanto os
escandinavos utilizam “tysk”, os holandeses
“diutschu”, os eslavos usam a palavra “nymzig”
(russo), “niemsig” (polonês), significando estrangeiros, enquanto os ingleses e os gregos e romanos
utilizavam a palavra “germanos” que agrega todas
as tribos germânicas espalhadas por vários países,
inclusive a Inglaterra. Já os franceses, espanhóis,
portugueses e os povos da América Latina, entre os
quais, os brasileiros, usam “Allemands”,
“Alemanes”, “Alemães”, que na realidade se refere
a uma das tribos que formaram a Alemanha – os
alemanos, que atualmente vivem no sudoeste da
Alemanha, no oeste da Áustria e principalmente na
Suíça alemã onde mantém vivos o dialeto bastante
diferente do alemão oficial ensinado nas escolas
(Hochdeutsch).
Para aumentar a complicação, os ingleses e
americanos chamam os holandeses de “Dutch”, pois
até o século XVI, a língua holandesa ainda era considerada um dos dialetos do alemão, o niederdeutsch
– o baixo alemão.
Assim pode ser explicado o nome dado à nossa
Sociedade: Germania, pois todos os sócios fundadores eram oriundos de países de língua germânica,
isto é, Alemanha, Áustria, Bélgica (flamenco),
Holanda, Suíça, Dinamarca e Escócia, os quais,
contudo, possuíam o domínio da língua alemã através da qual se comunicavam nas reuniões e batepapos informais que mantinham antes da fundação
oficial da Sociedade.
Com base em pesquisa de Antanas Gaulia - Jul/1992

Andanças

BergPardin

Rock Revival, Bazar, Jantar, Buffet de Verão, Conexão WunderJazz. Muita coisa boa aconteceu.

Um daqueles finais de tarde de verão, dia
25, sexta-feira. Nuvens escuras se avolumando
e preparando o aguaceiro. O teimoso Roberto
ajudando o seu pessoal a montar um buffet...na
pérgula. Vai chover! Isto tem tudo para dar errado!
Foi o que pensei no momento. Cheguei inclusive
a sugerir que fosse montado na sala de estar. De
onde ele tirou aquela certeza toda? Realmente
eu não sei. O
fato é que o
buffet foi realizado na pérgula.
Um sucesso!
Uma sexta-feira
romântica. As
nuvens foram
embora, e uma
noite
muito
agradável fez do
Buffet de Verão
mais um daqueles acontecimentos imperdíveis.
Acredito que faltou música, um
banquinho e um violão talvez, mas tudo bem;
errei na previsão.

Dia 27 de março caiu
num domingo e domingo,
naturalmente, é dia de
buffet. Buffet especial de
Páscoa foi o tema. Quase 250 pessoas vieram
provar o cardápio bastante variado.

“Revival” anos 60 e 70 foi o tema, e “Rock
Revival” foi a banda que tocou na noite do dia
nove de abril. O quinteto, formado por Armando
Ribbe, Joe Costa, Marcos Nunes, Giovanni Mello
e a dona de um magnífico potencial de voz, a
talentosa vocalista Lou Marques deu um show
de competência.
No
cardápio
gastronômico, petiscos
e pratos especiais. Na
platéia,
Cláudio
Mantovanelli, Thereza
Baumgarten, Thomaz e
Maria Luiza Guerra,
Raul
e
Mônica
Ritzman, além dos amigos e convidados especiais. E no cardápio musical, Beatles, Elvis,
Roling Stones, Eagle e
muitos outros prenderam quase 200 pessoas
na pista de dança até uma e meia da manhã.
Destaque absoluto para a turma da piscina que
compareceu e prestigiou o evento.

Dia 18, também sexta-feira, não teve buffet,
mas teve jantar dançante na sala de estar, um
cardápio de petiscos e pratos da culinária alemã.
A trilha musical ficou por conta do elogiado
Conexão WunderJazz que, aliás, retornou ao antigo

palco. Como de costume, o pessoal do sexteto
faz apresentações bastante informais, sem muito
compromisso. Neste clima descontraído nasceu
o ambiente ideal para a canja dos aficionados da
música ao vivo. Sem timidez, vários associados
se arriscaram ao microfone e interpretaram sucessos do Jazz, Bossa Nova e outros títulos. Lily
Nogueira foi aplaudida por todos. Um evento que
merece bis!

Dia 11 de março; Luma de Oliveira, Stephan
Necessian, Jamelão e outros famosos se divertiram muito e elogiaram o cardápio da casa num
evento particular do qual foram convidados de
honra.
Insisto na proposta da Festa Junina com uma
participação mais ativa dos associados. Que tal
um casamento na roça ou uma dança de quadrilha
com casais de associados. Desde já fica o convite
aos casais Werneck; Esperança; N.Cunha;
Zelnner; Hupe e tantos outros.
O que acham da idéia?

