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Agenda
JANEIRO
Dia 01 - Sexta-feira / Feriado
Confraternização Universal
O Clube estará fechado

Dia 03 - Domingo
Almoço de Confraternização
Dia 20 - Quarta-feira / Feriado
São Sebastião
O Parque Aquático estará à sua espera. O
calor do verão pede uma piscina tranquila e
bem frequentada. Os convidados serão bem
vindos, entretanto,verifique
as normas internas em vigor.
Ligue e informe-se: 2274-2598 ou 2274-2599
Funcionamento restrito
às áreas de lazer até às 18:00h.

FEVEREIRO
Dia 06 – Sábado
Feijoada Pré-Carnavalesca
Almoço especial com surpresas
Camiseta promocional como ingresso
Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dias 13 e 14 / Sábado e Domingo
Expediente normal em todos os setores

Dia 15 e 16 / Segunda e Terça-feira
Carnaval
Funcionamento restrito
às áreas de lazer até às 18:00h.
Ligue e informe-se: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 17 - Quarta-feira
Cinzas
Expediente normal em todos os setores
a partir de 12:00h.
Ligue e informe-se: 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

Palavras da Diretoria
O ano novo está aí e com ele renovamos os
votos de felicidades e realizações. Para nós da
diretoria também renovamos os planos de
trabalho. E são muitos! São novas idéias para
resolver problemas não tão novos assim.
Na última reunião conjunta, dia 16 de dezembro,
ficou evidente a preocupação de todos em traçar um
novo projeto de administração para o clube. Um
projeto que vise eliminar os excessos e os vícios,
agilizar as rotinas internas e ao mesmo tempo injetar
uma dose de motivação no nosso ambiente.
A presidência agradece desde já o apoio que o
clube tem recebido dos sócios, tanto os que adquirem
títulos especiais quanto os que voluntária e
anonimamente fazem doações em espécie.
Também foi relatado o especial apoio do Consulado
Geral da Alemanha que destinou recursos de sua
área de cultura para apoiar eventos do clube como
a contratação dos músicos que animaram o Almoço
de São Nicolau e os Pequenos Mozart que tocaram
no Jantar de Natal.
Além do apoio que tem chegado de várias
fontes, os diretores tem realizado reuniões com
funcionários e uma pesquisa junto aos
freqüentadores que, apesar de ainda estar em
apuração, já permitiu levantar valiosas sugestões
possíveis de serem atendidas e desta forma melhorar
a satisfação. A ampliação do horário de
disponibilidade da piscina, e a ampliação da oferta
de programas desportivos são sugestões que aos
poucos estão sendo colocadas em prática.
Algumas ações, entretanto, necessitam de
providências imediatas. As obras emergenciais da
secretaria, os processos trabalhistas, que são poucos,
mas preocupam e as contribuições previdenciárias
merecem atenção redobrada de todos.

Diretores relatam fatos dos setores
Na última reunião conjunta de 2009, os
diretores relataram os fatos relevantes de seus
respectivos setores.
No setor de patrimônio e obras a preocupação
inicial é com as ações emergenciais. É necessária
atenção muito especial à reforma do teto da
secretaria. A fiscalização da prefeitura notificou o
clube para providências urgentes. O local apresenta
grande gotejamento causado pela deficiência de
isolamento térmico do fundo da câmara frigorífica
instalada acima. Também está prevista a correção
do posicionamento da cancela de entrada de modo
que o porteiro fique posicionado ao lado do
motorista para facilitar o atendimento.
No setor financeiro, o diretor salientou o bom
desempenho das receitas devido a melhor
movimentação dos eventos. Alertou, entretanto,
que são muitas as prioridades, começando pelo
acompanhamento de todos os pagamentos,
principalmente da amortização dos empréstimos
bancários; revisão da sistemática de controle de
receitas dos eventos e revisão no sistema de compras.
Os assuntos jurídicos têm merecido atenção do
2ºVice-presidente, especificamente a área
trabalhista. Um acompanhamento mais próximo
dos processos existentes e vigília acurada às
contribuições previdenciárias devidas em função
deles são as principais preocupações do setor.
Na Secretaria, estão sendo feitos estudos sobre

inadimplência e possibilidades de mudanças na
sistemática de cobrança bancária. Melhorias nos
serviços de comunicação telefônica do clube
também foram incluídas na pauta.
Com relação à informática, está sendo
implementada uma evolução das mídias eletrônicas
atualmente utilizadas. Na internet, foi criado o blog
http://germaniariodejaneiro.blogspot.com e http:/
/germaniafestas.blogspot.com . Também está sendo
revisto o conteúdo atual e o design do site
www.sociedadegermania.com.br.
Na Sede, o diretor da área está promovendo
uma análise detalhada das compras e dos
fornecedores. Estão sendo promovidas reuniões com
funcionários em busca de melhorias no desempenho
de cada um. Além destas providências, o setor está
estudando a possibilidade de promover uma
capacitação profissional para o pessoal de serviço a
partir de março de 2010. A pesquisa realizada com
freqüentadores já está em fase de análise. Dados
preliminares já permitem colher valiosas sugestões,
possíveis de serem atendidas pelo setor.
O grande volume de chuvas que castigaram a
cidade no fim do ano também fizeram estragos no
clube. A centenária árvore do centro do jardim teve
parte do tronco arrancada. Com a queda, foram
destruidos parte do muro lateral da escadaria e parte
do alambrado da quadra aberta. Os danos causados
exigem obras emergenciais no local.

Aos Associados e Visitantes
Lembramos aos sócios, seus familiares e demais visitantes que no Restaurante do clube
deve haver atenção especial aos trajes, não sendo permitido o ingresso usando cangas, sungas,
calções, chinelos etc. Agradecemos a colaboração!
O serviço da piscina está em condições de atender os pedidos daqueles que quiserem fazer
refeições na área do bar da piscina.
É obrigatória a apresentação da carteira de sócio à funcionária de plantão na área da
piscina. Ela está orientada a cobrar a carteira de todos os frequentadores, sem exceção.

Palestra - 20 anos da queda do Muro

O lema da diretoria é “A Germania vale a
pena!”. Que em 2010 façamos valer a pena todo o
nosso esforço em prol do clube.

Dia 3 de dezembro os jornalistas Ole Töns e
Kristina Michahelles reuniram vários interessados
pelo tema para troca de informações e debater a
importância do evento para o mundo. Durante os
trabalhos foram exibidos filmes que
proporcionaram diversas reflexões acerca do
significado da data.

Um excelente 2010 para todos!

Reflexões de Kristina Michahelles e Ole Töns

Paralelamente à exposição, o clube promoveu
uma palestra a respeito da queda do Muro de Berlim.

Vinte anos após a queda, o que restou do Muro
de Berlim é hoje atração turística. Mas, mesmo no
chão, ele ainda continua representando um grande
significado para as ciências sociais. Um dos marcos
divisórios dos dois principais regimes políticos então
vigentes à época, a queda do Muro de Berlim
certamente foi um dos principais acontecimentos
muito debatidos em 2009.

Sociedade Germania - Expediente
Presidente: Margret Elisabeth Möller; 1ºVice-Presidente: Harald Manfred Rudolf Gübitz; 2ºVice-Presidente:
Almir da Costa Seixas; Diretor-Tesoureiro: Dietmar Schupp; 1ºDiretor-Secretário: Fernando de Abreu Porto;
Diretor de Sede: Haroldo Sprenger; Vice-Diretora de Sede: Thereza Maria Baumgarten; Diretor Social: Hans
Joachim Wolff; Diretora Cultural: Cynthia Maria Rammelt Varaldo; Diretor de Patrimonio: Renato Saldanha
Barbosa; Diretor de Esportes: João Baptista Collet Solberg
Boletim Germania
Edição e Diagramação: Lindemberg Ferreira Pardim; Supervisão: Diretoria cultural; Foto de Capa: Guilherme
Sprenger - Pequenos Mozart; Impressão: Gráfica LRD;
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“Muro de Berlim” Construção e Queda
Uma exposição bastante significativa foi
realizada nos dias 2, 3, 4 e 5 de dezembro no Espaço
Cultural Germania. Painéis lembraram o Muro de
Berlim – Da construção à queda. Os painéis levaram
os visitantes a uma viagem pela história política
recente. Foram 28 anos de cortina de ferro. Erguido
em agosto de 1961, o famoso muro significou a
divisão da Alemanha em duas – A República
Democrática Alemã (Alemanha Oriental) e
República Federal da Alemanha (Alemanha
Ocidental). Para muitos historiadores também
significou a divisão do mundo em dois blocos –
Capitalistas e Socialistas.

Painéis contaram a história do Muro de Berlim

Almoço Especial - Dia de São Nicolau
Um Almoço especial comemorativo foi
oferecido aos associados no dia 6 de Dezembro. O
Dia de São Nicolau é tradição na Alemanha onde é
comum a troca de presentes. Nicolau pertencia a
uma família abastada e, segundo lendas, ainda bem
jovem deu sinais de sua bondade distribuindo sua
herança com os mais pobres e desfavorecidos. No
clube, o dia de São Nicolau foi comemorado de
forma bastante descontraída. Hans Joachim Wolff,
diretor social e Cynthia Rammelt Varaldo, diretora
cultural, vestidos à caráter, homenagearam o santo
contando a história ao longo dos anos. Durante o
almoço foram distribuídos pães de mel aos presentes.
A parte musical ficou a cargo da “Banda Gunter
Hiernies” cuja apresentação no clube foi patrocinada
pelo Consulado Geral da Alemanha no Rio de Janeiro.
O salão recebeu um grande número de associados que
se divertiram muito durante o almoço.

Os pequenos Mozart da professora Surai

dia 11 de dezembro. Associados, familiares e amigos
comemoraram a data em clima de confraternização.
O Consulado Geral da Alemanha no Rio de Janeiro,
igual ao Almoço de São Nicolau também patrocinou

O grupo de Skat divulgou os resultados dos
torneios realizados em 2009, foram eles:

Hans Joachim Wolff conta a história de São Nicolau

“Pequenos Mozart” e o Jantar de Natal
Uma festa Maravilhosa! Foi assim que a
presidente Margret Möller definiu o Jantar de Natal

Resultados do Skat

a parte musical que ficou por conta dos “Pequenos
Mozart” - violinistas da professora Surai. Os músicos

Presidente Elisabeth Möller discursa no Jantar de Natal

tocaram durante o coquetel e na hora do jantar
músicas natalinas de diversos países. Quem veio se
emocionou com o repertório.
Uma bonita festa!

Weihnachtswoche
A tradicional exposição de natal teve uma
temática diferente este ano. Foi realizada nos dias
9, 10 e 11 de dezembro terminando com o Jantar
de Natal dos sócios. Vários artistas, associados e
amigos vieram expor suas criações. Bolos e doces
especiais de natal, porcelanas e presépios foram o
mote da exposição.
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Bolão

Tista
joaosolberg@gmail.com.br

Seguem os resultados da última etapa do
Campeonato Estadual de Bolão do RJ 2009 na
SEF, Resultados Finais e as Etapas previstas p/
o mesmo torneio em 2010:

B) Concluídas as 2
etapas, Germania (17.10)
e SEF (14.11), os
resultados finais foram:

A) Em 14/11/2009, ocorreu a última etapa
do Campeonato Estadual de Bolão do RJ 2009,
na SEF em Nova Friburgo/RJ, com os seguintes
resultados:

GERMANIA - 3o lugar - Medalha de
Bronze.
Masc: 1) SEF - 12 Pg - 8991 pinos, 2) NFCC
- 8 Pg - 8398, 3) Germania - 4 Pg -8023 e 4)
Coral - 0 Pg - 7199.

Masc: 1) SEF - 6 Pg - 4544 pinos, 2) NFCC
- 4 Pg - 3990, 3) Germania - 2 Pg - 3696 e 4)
Coral - 0 Pg - 3248.

Fem: 1) NFCC - 12 Pg - 7881 e 2) SEF 0 Pg - 6670.

Fem: 1) NFCC - 6 Pg - 3799 e 2) SEF - 0
Pg - 3516.

Records: Masc.: Vinicius (NFCC) - 285
(Etapa SEF) / Fem.: Guju (NFCC) - 257 (Etapa
Germania).

A equipe Germania, se fez presente com os
seguintes jogadores e resultados:

Médias: Masc.: Diego (SEF) - 263.2 - 1579
pinos / Fem.: Daniella (NFCC) - 240.2 - 1441
pinos.
Equipe Germania (Final): 1) Cristian 1394 pinos - 232.3 média, 2) Richard - 1361 226.8, 3) Bernardo Mötz - 1341 - 223.5, 4)
Tista - 1337 - 222.8, 5) Michael - 1325 - 220.8,
6) Marcos - 1180 - 196.7, 7) Harald - 861
pinos, 8) Hubert - 547, 9) Juraci - 442 e 10)
Hermann - 335.
Para quem estava sem participar há
algum tempo, os resultados foram
razoáveis, conseguimos um pequeno
troféu pelo 3o lugar e a medalha de bronze.
Parabéns a todos os nossos 10 jogadores!

Equipe Germania 14/nov/2009

1) Bernardo - 650 pinos / 216.7 média, 2)
Richard - 637 / 212.3, 3) Tista - 631 / 210.3, 4)
Cristian - 624 / 208.0, 5) Michael - 592 / 197.3,
6) Hubert - 547 / 182.3, 7) Marcos - 542 /
180.7, 8) Harald - 168, 9) Hermann - 147 e 10)
Juraci - 113.

C) Campeonato Estadual de Bolão do RJ 2010, etapas previstas:
1) Coral - 10/04/2010, 2) Germania - 15/
05/2010, 3) NFCC - 19/06/2010 e 4) SEF - 20/
06/2010.

Pato ao Whisky–Festa de Natal da SBW
fez, dia 17 de dezembro, seu Jantar de Natal na
Germania com o já tradicional “Pato ao Whisky”.
Foto: Guilherme Sprenger

O mais novo Sócio Pessoa Jurídica da
Germania, a Sociedade Brasileira do Whisky (SBW)

Trinta patos, dezesseis garrafas de whisky
“The famous Grouse (Standart 12 anos e Black
Grouse); oito garrafas de espumante, os tradicionais
canapés e o Apfelstrudel da Germania fizeram a
delícia dos 78 presentes. A forte chuva causou alguns
cancelamentos mas a nossa banda Jazz Connection
animou a noite, que teve ainda sorteio de um
excelente whisky entre os sócios da SBW.
A equipe do Roberto – cozinha e salão –
atuaram de maneira excepcional e garantiram que
nada faltasse.

Jantar de Natal da SBW - Pato ao Whisky

Foi uma noite de sucesso!

Reserve estas datas! Venha participar!

