Agenda
MARÇO
Dia 6 – Sexta-feira
Festa Tropical2
A reedição de um sucesso do ano passado.

Dia 22 – Domingo
Churrasco na piscina
Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 26 – Quinta-feira - 20:30h
Palestra – Introdução à Grafologia
segundo a Escola Alemã
Palestrante Ilse Calen
Inscrições por e-mail: ic@grafologic.com.br

Dia 31 – Terça-feira
Bazar da Igreja Luterana

ABRIL
Dia 01 – Quarta-feira - até 12:00h
Bazar da Igreja Luterana
Dia 10 - Sexta-feira
Feriado Paixão de Cristo
Funcionamento restrito às área de lazer

Dia 12 – Domingo
Buffet Especial de Páscoa
Reúna a familia, traga os amigos
Faça reserva
pelos telefones: 2274-2599 ou 2274-2598

Dia 21 - Terça-feira
Feriado - Tiradentes
Funcionamento restrito às áreas de lazer

Dia 24 – Sexta-feira
Festa Italiana
Informações e
reservas: 2274-2598 ou 2274-2599

MAIO
Dia 1 – Sexta-feria
Feriado – Dia do trabalho
Funcionamento restrito às áreas de lazer
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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
1ºVice-Presidente
Harald Manfred Rudolf Gübitz
2ºVice-Presidente
Ludwig Zellner

Festa Tropical 2 - Salão Tropical
As fotos dispensam comentários. No dia mais quente do ano, o local, ao lado da piscina, já batizado
de Salão Tropical foi perfeito e o tempo também. Embora o vento não tivesse deixado acender as velas
da decoração trouxe uma refrigeração perfeita - sem custo para o clube - E escapamos da chuva...
Saladas muito elogiadas, decoração tropical linda, música internacional, enfim, apesar do calor do dia,
a noite foi agradável.
Os exemplos de eventos bem sucedidas no local se repetem mês após mês. O Salão Tropical aos
poucos vai se transformando em uma excelente opção para quem quiser fazer a sua festa com uma
temática mais exótica. Um amplo espaço rodeado de árvores de grande porte e um agradável cheiro de
natureza, além de uma moderna churrasqueira. Desde já fica o convite: Dia 22 de março tem churrasco.
Venha, traga a familia e os amigos!

Diretor-Tesoureiro
Nelson Cunha
1ºDiretor-Secretário
Carlos Frederico Fulda
2ºDiretor-Secretário
Guilherme Luiz Sauerbronn
Diretora de Sede
Cynthia Maria Rammelt Varaldo
Diretora Social
Margret Möller
Diretor Cultural
Hans Joachim Wolff

Festa tropical 2 e sua cascata decorativa

O Casal simpatia Thomas e Virginia Adams

Diretor de Patrimonio
Thomas Adams
Diretor de Esportes
João Felipe Rammelt Sauerbronn

Textos, Edição e Diagramação
Lindemberg Ferreira Pardim
Silvano, Secundino, Bruni Hupe e Meg - pose para fotos
Supervisão
Diretoria cultural
Foto de Capa
Fachada frontal - Porta de entrada
Impressão
LRD
Tiragem
650 exemplares

Associados e amigos ilustres - Alegria e descontração

Festas de confraternização e contatos
Pode parecer atrasado, mas
é sempre bom divulgar os bons
contatos. O bolão necessita de
incentivos e trabalhamos para
isto. E fim de ano é a época
certa para ativar as idéias, rever
os amigos do meio e traçar os
planos de futuro. Em
novembro
de
2008,
promovemos o encontro do ex-grupo Pica Paus
do CGD com o grupo da Germania (Consulado),

relembrando os bons tempos de confraternização
e disputas. Os grupos jogaram diversas partidas em
homenagem a Richard Schupp, filho de Dietmar,
em visita ao Brasil vindo de Londres onde reside.
Em dezembro de 2008, realizamos a festa de
encerramento do grupo de Bolão das quintas-feiras
da Germania. Como a última quinta-feira do mês
caiu no dia de Natal, a festividade foi transferida

para o sábado de manhã. Um belo churrasco do clube
no varandão anexo animou a turma. Além dos
jogadores locais, vieram diversos amigos de Nova
Friburgo (SEF e NFCC); de Santa Catarina (Rúbia
Klotz da cidade de Timbó); Ernst e Christa Künze;
Walter, Solange e Bernardo Immendorf (em visita
de fim de ano ao Brasil) e Dietmar Schupp e esposa.

Entre os convidados destacamos a presença da
presidente da Federação de Bolão do Estado do Rio
de Janeiro, Juliana Ieker da Silva. A meu pedido,
Juliana prontificou-se a incluir uma etapa do
Campeonato Estadual de Bolão (Masculino e
Feminino) em nossas dependências. A iniciativa
tem por objetivo manter acesa a chama da prática
do jogo de Bolão, não somente em nosso clube,
como também em nível municipal e estadual no
Rio de Janeiro.
João Baptista Collett Solberg
Diretoria de Bolão

Página 3

Boletim Informativo - Ano 09 nº50 - Março / Abril 2009

Parabéns Bárbara e Alessandro!
No dia quatorze de fevereiro os salões do
primeiro andar foram preparados para recepcionar
os convidados do casal Bárbara e Alessandro.
Bárbara, filha de Ludwig e Beatriz Zellner e
Alessandro, filho de Vittorio Casilli e Carmela
Vaccarino trocaram as alianças na Capela Nossa
Senhora das Graças em Botafogo. Decidiram receber
os amigos na sede do clube, como tem sido praxe
dos associados. A festa foi um acontecimento à
parte. Descontraídos, os convidados se divertiram

Bárbara e Alessandro - Os noivos

Os convidados se divertem na pista de dança - à esquerda
Bruno e sua gravata na cabeça

ao som de músicas dançantes. Era tamanha a
empolgação dos convidados que Bruno, cunhado
da noiva, transformou sua gravata em tiara. No
rosto apareceu um acessório ocular bem diferente.
Aproveite a dica! Caso pretenda fazer a sua festa,
contate o clube e faça aqui a sua recepção de
casamento. As fotos atestam o sucesso do evento.
Parabéns Bárbara e Alessandro!
Sucesso na nova vida!

Beatriz e Ludwig Zellner, Carmela Vaccarino e Vittorio
Cassili - Um brinde aos noivos!

O prédio da sede durante a festa - Um angulo diferente
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Reserve estas datas
e Venha Participar!

Andanças

BergPardin
bergpardin@hotmail.com

Trinta e nove!: Finalmente o verão. Após
dias e dias de chuvas intensas o sol finalmente
apareceu na semana do carnaval. Ainda não
tínhamos visto a cara do verão. São Pedro
parece ter errado o calendário e trocado as
estações. Mas finalmente o céu azul está de
volta. Mas com todo respeito; que calor! 39º é
demais São Pedro!
Gente nova: E; se tem céu azul, tem
piscina; tem convidados; tem estacionamento;
tem consumação e tem também regras. A
diretoria alerta a todos os associados e seus
convidados para atentarem para detalhes simples
que, infelizmente necessitam de reiteração. Os
convidados serão bem-vindos, desde que
cumpram as normas do parque aquático: Paguem
os convites e não tragam alimentos ou bebidas.
Estes itens são exclusivos do restaurante do clube
que está aberto e à disposição com um cardápio
acessível a qualquer bolso. Observe também que
tem gente nova no controle do setor.
Contra-mão: Outro detalhe a ser
observado: O estacionamento é suficiente para
todos, desde que os motoristas obedeçam à
sinalização. Não atravesse os carros entre as
vagas! A rua de acesso à sede é mão única, não
retorne por ela! A saída é pelos fundos do prédio.
São regras que parecem simples, mas ainda há
quem não as entenda.
Niver: Gabriella, neta do presidente
Esperança, comemorou aniversário, o primeiro,
no dia 5 de dezembro. Bastante orgulhosa, a

pequena ensaiava um olhar sério e comportado
no colo do vovô.
Aprovado: A participação dos associados
nos assuntos do clube é de vital importância
para sua sobrevivência. E são muitas as formas.
Desde a frequência regular às instalações, as
idéias e sugestões ou até mesmo a sua doação
são formas de trabalhar para o crescimento do
clube. Foi o que fez o associado João Maurício
Villas Boas Arruda. Por e-mail, ele sugeriu

Recadastramento
Buscando implementar os serviços de
informatização dos diversos setores do clube, a
diretoria solicita a cooperação de todos os sócios no
sentido de preencherem a ficha de recadastramento
de associados. Após o preenchimento, entreguem
na secretaria. Esta medida vai melhorar o controle
e o acesso às instalações.

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.
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algumas alterações no
boletim. Após trocarmos
algumas correspondências
levei o assunto à diretoria
que aprovou a sugestão.
Doação: O mesmo fez a associada Carla
Elisabeth Woebcken Stoffel – matricula 1540
que em forma de doação entregou ao clube um
freezer vertical da marca Electrolux que,
incorporado ao patrimônio vai ajudar na
melhoria da qualidade do serviço prestado.
Mudança de nome: E por falar em
sugestões; a partir deste número, o boletim
passa a se chamar “Sociedade Germania”. O
associado João Maurício Villas Boas Arruda
entende que com esta alteração o clube ganhará
mais visibilidade ficando mais fácil a
assimilação.
Um banquinho e um violão: Ainda
falando da participação dos associados; há algum
tempo temos exortado aos artistas que venham
fazer aqui a sua “die premiere”. Se você toca
algum instrumento; canta; dança; conhece
algum cardápio diferente ou tem interesse em
desenvolver alguma atividade de cunho artístico
ou cultural, que tal fazê-lo aqui, nos salões do
clube? Converse com a diretoria cultural que
vai ouví-lo e certamente encontrará a melhor
maneira de colocar suas idéias em prática. Esta
também é uma forma de participação.
Layana é seleção: Poucos associados
sabem que o nome da Sociedade Germania
através da parceria com a ONG VemSer tem
atravessado as fronteiras do Brasil na área dos

esportes. O nome do clube já havia sido visto
em campos de hóquei sobre grama e agora
também em quadras de basquetebol. A atleta
Layana foi convocada para a seleção brasileira
de basquete sub-17 e estará no Chile no segundo
semestre para a disputa do Campeonato SulAmericano. Parabéns Layana!
E você, o que acha de um banquinho e um
violão?

Dia-a-dia
Água quente

Areias e Soldas

A cozinha e a copa já trabalham com torneiras
de água quente. Um novo sistema hidráulico está
sendo construído para os dois setores. Os
aquecedores foram instalados na laje de teto do
prédio da sede e possibilitarão o fornecimento de
água quente às pias de serviços dos dois locais, além
de atender às exigências legais. As bombas hidráulicas
da piscina receberam trabalhos de retífica. São
serviços de manutenção necessários,
principalmente em épocas de altas temperaturas.

O portão da entrada principal da Antenor Rangel
ganhou pequeno reforço nas soldas. O tempo
costuma castigar as instalações metálicas, que
necessitam de olhares atentos. O carpete da Sala
anexa ao Jardim de Inverno for retirado. O tempo e
a funcionalidade exigiam substituição. Por questões
de praticidade, no lugar será assentada cerâmica de
piso bruto. O parquinho infantil anexo à quadra aberta
recebeu nova camada de areia branca. As chuvas de
verão costumam fazer estragos no local, daí a
reposição.

