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Dias 04 e 18 - Quinta-feira
WunderJazz

Apresentação na Sala de Estar
Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 05 - Sexta-feira
Germania Lounge
Música ao vivo - Piano

WunderBar - 20:00h
Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dias 23 e 24 - Terça e Quarta-feira
Bazar de Páscoa

Promoção Norma Strattner

Dia 27 - Sábado - 21:00h
Bye Bye Verão

Música ao vivo na Pérgula com Grupo Zanone
Buffet de frios + Quiches

Reservas: 2274-2598 ou 2274-2599
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Dias 01 e 15 – Quinta-feira
WunderJazz

Apresentação na Sala de Estar
Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 02 - Sexta-feira - Feriado
Paixão de Cristo

Dia 04 - Domingo
Buffet Especial de Páscoa

Reservas: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 21 - Quarta-feira - Feriado
Tiradentes

Dia 30 - Sexta-feira
Germania Lounge

WunderBar e Sala de Estar
Piano e Conjunto Jovem

Informações: 2274-2598 ou 2274-2599
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O final de 2009 foi marcado pelo enorme susto
que levamos, quando, na madrugada de 30 de
dezembro, uma parte de nosso eucalipto centenário
se desprendeu (furquilha aparentemente tomada por
cupins), tombando e levando outras árvores. Além
disso, murada da escada e alambrado da quadra
ficaram bastante danificados. Felizmente não houve
vítimas!

Foi concluída a instalação da nova cancela na
entrada, já preparada para receber, no futuro,
instalações de controle de cartões magnéticos
(futuramente carteiras de sócios).

Durante o mês de fevereiro também foi
realizada manutenção invisível, porém
extremamente importante e de custo respeitável:

Nosso gerador, que em dois momentos de falta
de luz, não conseguiu imediatamente cumprir sua
função, foi consertado, o que demandou a expertíse
de pessoal especializado (agradecemos a colaboração
do Sr. Willy Bohusch).

As obras na secretaria (infiltração e vazamento)
caminham para sua conclusão, sendo que a origem
(condensação proveniente da câmara frigorífica
no andar de cima) precisa, a médio prazo, ser
eliminada, já havendo duas opções como solução.

Os custos de todas estas medidas são avaliados
cuidadosamente, e, as ações, concretizadas à medida
que nosso fluxo de caixa assim o permita.

Estamos, também, lentamente começando a
cuidar da casa: toalhas de mesas, reformas de
quadros e novo estofo para sofás e poltronas, são
projetos para o ano de 2010.

Agradecemos todas as manifestações de apoio,
todas as sugestões e críticas ao trabalho desta
Diretoria.

Margret Möller
Presidente

De manhã foi chamado o Corpo de Bombeiros,
que serrou as partes maiores do tronco, desobstruindo
a escada e liberando a passagem para a área da
churrasqueira. Este foi um trabalho emergencial
ficando a conclusão e remoção por nossa conta.

Pelo tamanho da parte desprendida e,
sobretudo, por nossa preocupação com a árvore
centenária, tão cara a todos que freqüentam a
Germania, solicitamos uma visita técnica do Deptº
de Parques e Jardins, que ocorreu em 26 de janeiro
(agradecemos a intermediação da Conselheira
Priscila Sholl).

A avaliação técnica previu que a árvore não
precisaria ser derrubada de imediato e, que estaria
livre dos cupins. Precisaria, sim, de uma boa poda
para reequilibrar seu peso e o corte dos brotos ao

longo da raiz. Entre as empresas credenciadas para
o serviço de poda e remoção, em lista fornecida
pelo Parques e Jardins, escolhemos contactar seis.
Três prontamente vieram para avaliar e dar
orçamentos; optamos pela empresa Burle Marx,

tanto pelas credenciais, como pelo preço,
situando-se este na média entre os dois outros.

Incluímos no orçamento poda e retirada de
erva de passarinho da amendoeira ao lado da
varanda do restaurante e algumas outras árvores
com galhos quebrados.

Ainda será necessário uma manutenção
preventiva em muitas das nossas árvores antigas –
além de necessária, pensamos que vale a pena, pois
o verde e a conservação do mesmo são marcas da
Sociedade Germania desde que ela está na Gávea.

Palavras da Diretoria

O ano de 2010 finalmente começou. E como
começou! Nunca vimos tanta água quanto estamos
vendo neste início de temporada. E também não
tínhamos sentido tamanho calor. Realmente
chegamos à conclusão que o planeta pede socorro!
As temperaturas estiveram próximas dos 42º
durante grande parte do bimestre Janeiro e
Fevereiro. São Paulo assistiu atônito ao aguaceiro
que caiu por mais de um mês seguido.

O Rio de Janeiro não foi poupado e, por

conseguinte, o clube também não. As chuvas
causaram estragos no prédio da sede. Além da queda
do eucalipto, no último dia 6 de março o temporal
do sábado à noite alagou os salões internos do
primeiro andar, danificando tapetes e carpetes.
Parte do toldo montado no jardim para uma
cerimônia de casamento veio abaixo. Foi preciso
uma grande mobilização do pessoal da casa para
conter a enxurrada que descia dos dutos e retirar
todo o aguaceiro que inundou os corredores.

Chuva provoca estragos na sede

Buffet na Sala de Estar
Em razão do extremo calor, a diretoria decidiu transferir o tradiconal Buffet dos domingos

para o ambiente de ar refrigerado da Sala de Estar do primeiro andar. Esta mudança vai durar
enquanto perdurarem as altas temperaturas.

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!

Eucalipto centenário danificado

A banda WunderJazz ou Jazz Conection como
é conhecida por alguns divulgou a programação
para os próximos 5 meses de 2010. Como de
costume, duas vezes ao mês os músicos se reúnem
às quintas-feiras para tocar o que há de melhor do

WunderJazz divulga programação
Jazz para uma seleta platéia de admiradores. Neste
bimestre, o grupo se apresenta na sala de estar nos
dias 04 e 18 de março e 01 e 15 de abril. Se você
gosta do tema, ligue e confirme sua visita.

Além da murada da escada, o alambrado da quadra
ficou bastante danificado

O Corpo de Bombeiros serrou as partes maiores do
tronco



Boletim Informativo da Sociedade Germania - Ano 10 nº56 - Março e Abril 2010 Página 3

Mas nem só de chuva foi o bimestre. O sol deu
as caras. E como deu as caras! Deixou loucos os que
necessitavam de roupas sociais para o trabalho, mas
também fez a alegria de quem estava de folga e
pode freqüentar o Parque Aquático do clube durante

a semana. O local recebeu um bom número de
visitantes durante todos os dias de sol. E no fim de
semana, os associados e seus amigos trouxeram suas

Piscina com grande movimento

Já inovando em 2010, a diretoria promoveu a
“Feijoada pré-carnavalesca” novidade por aqui. A
proposta era reunir os simpatizantes do prato título

- feijoada - para festejar a chegada do carnaval,
com músicas e ambiente da festa. Mas o que se viu
foi um excelente buffet preparado pelo pessoal da
casa, a feijoada e seus ingredientes acompanhados

Feijoada Pré Carnavalesca

Com algum atraso em função dos atropelos de
última hora, noticiamos o falecimento do pioneiro
da aviação brasileira Oswald Heinrich Müller, a
poucos dias de completar 104 anos.

Citado com frequencia em nossos boletins, ele
foi matéria especial do informativo nº30. Oswald
Müller iniciou sua vida profissional em 1927 quando
foi contratado pela empresa Condor Syndicat
(empresa da Lufthansa para o Atlântico Sul),
tornando-se o segundo aeroviário do Brasil – o
primeiro foi Ruben Berta, futuro presidente da Varig.
Tornou-se associado do clube em 1956. Quando
completou 100 anos de idade, Oswald foi
homenageado pela AALBRA – Associação dos
aposentados da Lufthansa no Brasil – em encontro
na Germania. Na oportunidade foi lhe entregue uma
placa comemorativa. Dia 21 de Novembro de 2009,
a aviação brasileira perdeu um dos seus pioneiros.
Da diretoria, associados e amigos, nossos
sentimentos!

Adeus a Oswald
Müller!

crianças para o lazer na piscina. Em um ambiente
tranquilo, à sombra de árvores centenárias e ao
som da natureza tudo combina. Nestas condições
nada poderia ser melhor. Sem atropelos, as famílias
reunidas se divertiram muito. Muita gente bonita e

simpática caminhavam de um lado a outro. E,
sempre que possível, se chegavam para o bom bate
papo com os amigos

A Ong VemSer, parceira do clube no Basquete e
no Hoquei femininos divulgou o calendário das
atividades das meninas para o ano de 2010. Neste
bimestre março e abril, as equipes comandadas por
Rafael Zaremba entram em quadra nos dias 20 de
março em Cachoeira de Macacu para enfrentar a

equipe da ABASCA nas categorias Infantil e infanto
juvenil. Dia 26 de março jogam em casa no ginásio
Germania contra a equipe do Botafogo as 17:00h
com a equipe mirim e dia 24 de abril vai à Vila
Olímpica da Mangueira enfrentar a equipe da casa
na categoria juvenil.

VemSer inicia suas atividades em 2010

As familias reunidas se divertiram muito Gente bonita em um ambiente tranquilo

Oswald Heinrich Müller - pioneiro da aviação brasileira

Associados, convidados ilustres e seus petizes Samba de raíz tocado por quem entende do assunto

de MPB, chorinho e samba de raiz tocados por
quem entende do assunto. Vestidos com a camiseta
do evento; associados, convidados e amigos puderam

conversar e colocar as novidades em dia. A
presidente Margret Möller, o vice-presidente
H.Gübitz e outros diretores receberam convidados
ilustres, suas famílias e seus petizes.
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Eu e o Richard Schupp fomos a Curitiba em 22
de Janeiro 2010 a fim de jogarmos o “Reinado do
clube FKC em 23/01/10” na chacára do Sr. Silvio
Krause (Diretor internacional da C.B.B.B - Conf.
Brasileira Bocha e Bolão e Presidente do FKC), que
fica nos arredores da cidade - São José dos Pinhais.
Aproveitei a oportunidade para trazer, em mãos, o
púlpito de Bolão da Germania que foi devidamente
consertado pelo técnico Lucas Heinzen da mesma
cidade. Fomos recebidos no aeroporto Afonso Pena
pelo amigo Omar Abdallah (FKC) e logo conduzidos
a chácara. No dia 23, houve o torneio de Bolão, com
grande churrasco e jogo de futebol ao final. A noite,
ocorreu a premiação. No domingo seguinte, ao meio
dia, o Dado Krause e família, nos levaram de volta o
aeroporto. Pelo 4o lugar no torneio de bolão, ganhei
um belo relógio de pulso da Nike.

O torneio de Bolão (Reinado do FKC) foi no
cheio e limpa - 40 Bolas em 2 passagens. Participaram
15 jogadores dos seguintes clubes:

FKC (Curitiba - PR), Pinguins (Indaial - SC), S.
Germania (RJ), AABB (Curitiba - PR) e Olímpico
(Maringá-PR), com os seguintes resultados:

01) Dado - FKC - 486 (240-246); 02) Omar
- FKC - 471 (232-239); 03) Marcos - FKC - 459
(224-235); 04) Tista - Germania - 456 (230-
226); 05) Silvio - FKC - 448 (228-220); 06) Nei
-  FKC - 446 (210-236); 07) Bocão - Olímpico
- 444 (223-221); 08) Osni - Pinguins - 439 (213-
226); 09) Jerres - Pinguins - 438 (240-198).

10) Marco - Pinguins - 429 (220-209); 11)
Guilherme - Pinguins - 410 (199-211); 12)
Felipe - Pinguins - 388 (187-201); 13) Richard
- Germania - 385 (193-192)

 Desistiram: 14) Lucas - AABB – 190; 15)
Augusto - AABB - 173

Notícia no site do FKC, abaixo:
www.fkcbolao16.com.br

24/01/2010 - Dado é o Rei do FKC de 2.009
- pela quinta vez.

Ontem e hoje, dias 23 e
24 de janeiro de 2.010, foi
de intensa festa na chácara
em São José dos Pinhais/PR, onde o FKC fez o
seu 11º. Reinado (edição 2.009). Dado do FKC
foi o Rei, Omar do FKC foi o Principe, Marcos
do FKC foi o Conde, Tista do Germânia do
RJ foi o Duque e Silvio do FKC foi o Barão.
Jogaram ainda pela ordem de classificação: Nei
do FKC; Bocão do Olímpico de Maringá/PR;
Osni dos Pinguins de Indaial/SC; Jerres do
Pinguins de Indaial/SC; Marco do Pinguins de
Indaial/SC; Guilherme do Pinguins de Indaial/
SC; Felipe do Pinguins de Indaial/SC e Richard
do Germânia do RJ. Jogaram ainda, mas não
completaram a competição: Augusto e Lucas
da AABB de Curitiba/PR.

Lá também estiveram, os Amigos: Paloma
do Beneficiente de Brusque/SC., e os Amigos
Renno e Cleverson de Curitiba/PR. No Individual
o Dado também faturou o primeiro lugar,
seguido do Omar e do Nei (todos do FKC). Na
próxima atualização do Jornal do FKC, vamos
informar todos os resultados, bem como
apresentar umas 40 fotos inéditas do evento,
que teve muita caipirinha, cerveja, carne de
carneiro, porco e de boi. Obrigado pela
presença de todos, principalmente aos
cariocas (Tista e Richard), que fizeram
questão de estarem presentes, vindo de avião
do Rio de Janeiro/RJ. Parabéns Dado por mais
esta conquista, pois agora Dado tem 5 conquistas
do Reinado, e Marcos e Omar 3 vezes cada um.

Lembramos que o Campenato Estadual de
Bolão do RJ - 2010, têm as seguintes datas
confirmadas: A) 10/04/2010 - Soc. Coral
Concórdia – Petrópolis; B) 15/05/2010 -
Sociedade Germânia – RJ; C) 19/06/2010 -
NFCC – Friburgo; D) 20/06/2010 - SEF – Friburgo.

 OBS: Equipe Germania - Início de treinos,
imediatamente após o Carnaval, dias e horários
a combinar.

BolãoBolãoBolãoBolãoBolão Tista
joaosolberg@gmail.com.br

Reserve estas datas! Venham participar!


