Agenda
SETEMBRO
Dia 3 - Quarta-Feira
CHÁ DA IGREJA LUTERANA
Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 5 – Sexta-feira
UM PASSEIO MUSICAL PELA
AUSTRIA E ALEMANHA
Convites na secretaria

Dia 18 – Quinta-Feira
WUNDERJAZZ
Música com Jantar/Buffet - 20:30h
Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 26 – Sexta-feira
NOITE DO BOTEQUIM
c/Conjunto de chorinho
Confirme o evento: 2274-2598 ou 2274-2599

OUTUBRO
Dia 7 – Terça-feira
ROTARY CLUB LEBLON
Reunião festiva
20:30 horas

Dia 10 – Sexta-feira
OKTOBERFEST
Programação noturna prevista para o ginásio
Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 11 - Sábado - 13:00 horas
OKTOBERFEST
Programação externa nos jardins
Traga a família e os amigos.
Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 30 - Quinta-feira - 15:00 horas
Chá das Xícaras
ABRAP
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

Aniversário Germania - 187 anos
homenageados os ex-presidentes Heinz Strattner e
Karlheinz G. Max Hupe. Falando de improviso, o
ex-presidente Hupe disse que muito se orgulhava
da homenagem visto que a lembrança que ele recebia
estava ilustrada com o brasão do clube, criado em
sua gestão, por orientação dele.

Presidente
Francisco Xavier Esperança
1ºVice-Presidente
Harald Manfred Rudolf Gübitz
2ºVice-Presidente
Ludwig Zellner
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
Diretor de Patrimonio
Thomas Adams
Diretor de Esportes
João Felipe Rammelt Sauerbronn

Diretoria e amigos reunidos - Parabéns Germania

Há quase dois séculos um grupo de amigos se
reuniu para beber, jogar e recordar as histórias da
terra natal que havia ficado do outro lado do
Atlântico. As reuniões se tornaram constantes e
tomaram corpo e forma de um clube de amigos. O
grupo passou a se chamar Sociedade Germania. Era
o dia 21 de Agosto de 1821, um ainda Brasil Reino Unido de Portugal e Algarves.
Cento e oitenta e sete anos depois, o grupo de
amigos ainda se reúne. E foi assim no último dia 23
de Agosto de 2008. Diretoria, Associados,
Autoridades consulares e os velhos amigos se
reuniram para brindar a data.
Os convidados foram recebidos no coquetel de
vinhos e canapés. Em seguida o presidente
Esperança deu as boas vindas. Foram

J.Batista Solberg, Cynthia Rammelt e Margret Möller

Após as formalidades de praxe, a diretora social
Margret Möller brindou a todos com agradecimentos
em forma de chocolate. Seguindo, o presidente
Francisco Xavier Esperança enalteceu o espírito
de amizade reinante no quadro social.
A Sociedade Germania é assim, uma reunião de
amigos que atravessa séculos e gerações.
Parabéns Germania!

Orquestra de Acordeões
Textos, Edição e Diagramação
Lindemberg Ferreira Pardim
Supervisão
Diretoria cultural
Foto de Capa
Jardim Decorado - Casamento
Letícia Esperança
Impressão
LRD
Tiragem
650 exemplares

Na quarta-feira, dia 13 de agosto p.p. a partir das 17:00 horas
começou uma movimentação diferente no restaurante – sobe
acordeom, sobe guitarra e a algazarra natural de jovens entre 15 e
23 anos. Depois da acomodação, o exemplo de disciplina e qualidade
musical, pois já no ensaio era fácil verificar que a apresentação
seria muito boa. Os jovens, oriundos da Saxônia (Chemnitz) foram
alunos de acordeom do regente, Prof. Mehner, e, empolgados,
continuaram praticando o instrumento.
Começaram a ensaiar os arranjos do próprio maestro, com a
particularidade de privilegiar o teclado. Uma guitarra, instrumentos
de percussão e o saxofone completaram o grupo.
Aproximadamente 70 pessoas prestigiaram a apresentação com
músicas alemãs, brasileiras e argentinas de várias épocas.

Assembléia aprova relatórios
Agosto foi, sem dúvida, um mês de muitas
festas. Mas foi também o mês da prestação de
contas. A Assembléia geral se reuniu para analisar
as contas do exercício Julho/2007 a Junho/2008.
Os relatórios apresentados pelos diretores
refletem um visível crescimento nas atividades do
clube em relação ao período fiscal anterior. O
diretor-secretário demonstrou a composição do
quadro social no período e registra hoje um total de
259 associados.
O destaque da diretoria de sede foi a implantação
dos cartões de débito e crédito da bandeira Visa,
uma reivindicação antiga dos associados que já
registra um crescente aumento no movimento do
restaurante. Completam o relatório as obras de
melhorias no prédio da sede.
A diretoria social brilhantemente expõe a
intensidade das atividades sociais e culturais. A

agenda de eventos registra muitos sucessos, mas
também alguns entreveros. O mau tempo que
prejudicou o Churrasco Bicultural não foi suficiente
para atrapalhar o “Passeio Musical pela França”,
um sucesso. O mesmo podemos dizer da Noite da
Bossa Nova; da Noite Indiana e tantos outros. E o
ano ainda não acabou.
Surpreendente o relatório do diretor cultural
que promete reativação da biblioteca, com a criação
de um espaço acolhedor além do incentivo aos
filmes culturais e concertos. Finalizando os
relatórios, entramos agora na parte mais sensível,
a parte financeira. O relatório do setor registra
melhorias, porém aquém do desejado. Mas há que
se destacar que todos os setores estão em franca
atividade. O clube goza de credibilidade e tem
registrado “superávit” ano após ano.
Enfim todos os relatórios foram aprovados
pela Assembléia Geral de 20 de Agosto de 2008.
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“Arte do fogo-tradição que ultrapassa
os séculos”
De 20 a 24 de agosto, a Sociedade Germania
sediou a 8ªExposição de pintura em porcelana “Arte
do fogo-tradição que ultrapassa os séculos” do
Atelier Nadia Leão Lopes. Vinte e oito artistas
trouxeram seus trabalhos para a mostra. Segundo a

Pintura em porcelana

Peças com temáticas diversificadas

professora Nadia, a exposição não teve uma
temática especial, mas várias. Partindo dos
tradicionais pratos de jantar, passando por galinhas
e bichos diversos. Depois um destaque para os
motivos orientais; a parte clássica da porcelana; o
moderno e finalmente as xícaras de cafezinho.
Quando perguntada a respeito do processo de
fabricação das peças, a professora destacou os

detalhes do trabalho. As peças em porcelana branca
recebem a pintura e depois são levadas ao forno
aquecido a 800 graus. Em seguida as peças são
retocadas e retornam ao fogo ainda duas ou três
vezes dependendo da necessidade. É um trabalho
artístico que exige paciência e prazer. Um leigo
pode aprender a arte e começar a produzir a partir
dos seis meses de curso. Entretanto, alguns trabalhos
podem demorar até um ano para ficarem prontos.
Um dos destaques da exposição foram, sem dúvida,
os quadros de porcelana.
Nadia Leão Lopes mantém em seu Atelier um
curso regular de pintura em porcelana. O número
de participantes varia entre trinta e trinta e cinco.
A maioria já se conhece há bastante tempo.

Noite Indiana
Um evento diferente! Diferente na preparação, diferente no
cenário e diferente no sabor. Foi esta a impressão que ficou da
“Noite Indiana” do dia 01 de Agosto, uma sexta-feira bastante
agradável.
Nas mesas, os convidados viravam a cabeça e o corpo no
ritmo da música para observar os passos da bailarina na dança
típica Indiana. Foram quinze minutos de exotismo só explicado
por quem veio.
O cardápio, trabalho especial da dupla Harald/Agnelo foi
degustado com prazer. A grande variedade e diversidade da culinária
Indiana deixou os convidados bastante curiosos.

Leis Fundamentais da Alimentação
O Alimento é o principal responsável pela
realização dos processos
de Nutrição enteral.
Exercitando o nosso
apetite, através do sabor,
da forma, aguçando a
emoção, engloba uma
variedade de nutrientes,
dependendo de sua
composição química.
Através da Alimentação
obtemos a energia
necessária para a manutenção da vida.
Segundo alguns autores, os componentes da
Alimentação normal, do ponto de vista qualitativo
e quantitativo, estão subordinados à regras
estabelecidas. Escudero, estabeleceu regras
constantes e invariáveis, com aplicação a todos os
indivíduos, denominando-as “Leis Fundamentais
da Alimentação.”
Primeira lei: Lei da Quantidade: A quantidade
de alimentos deve ser suficiente para cobrir as

exigências energéticas do organismo, e manter o
equilíbrio do seu balanço.
Segunda lei: Lei da Qualidade: O regime
alimentar deve ser completo na sua composição
para oferecer ao organismo, que é uma unidade
indivisível, todas as substâncias que o integram.
Terceira lei: Lei da Harmonia: As quantidades
dos diversos nutrientes que integram a alimentação
devem guardar uma relação de proporções entre si.
Não basta que a alimentação contenha todos os
nutrientes indispensáveis; estes devem guardar
certas proporções para que o organismo os utilize
convenientemente e sem provocar alterações.
Quarta lei: Lei da Adequação: A finalidade da
alimentação está ajustada a sua adequação ao
organismo. Um indivíduo saudável necessita de um
planejamento alimentar balanceado, contendo
nutrientes em padrões normais, onde os alimentos
necessitam de ser preparados da forma correta para
que não haja perda na qualidade nutricional.
Ôma Piliçari
Gastronomia e Culinária
Universidade Estácio de Sá
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Reserve estas datas
e Venha Participar!

Andanças

BergPardin
bergpardin@hotmail.com

Noite de bossa: Tradição das quintasfeiras, o pessoal do WunderJazz resolveu inovar.
Juntou o que já era bom com um pouco de bossa.
Promovido pelo líder do grupo e sua esposa e
conduzido pela cantora Aline Cabral, a “Noite
da Bossa Nova” dia 3 de julho reuniu os
aficionados pela MPB. O resultado foi um
“revival” do estilo musical iniciado por João
Gilberto em 1958 e depois conduzido por
artistas de peso como Vinicius de Moraes, Tom
Jobim, Nara Leão e tantos outros; estilo este
que até hoje encanta muita gente. O WunderJazz
é a atração das quintas-feiras, duas vezes ao mês.
Moeda virtual: É muito bom poder
registrar uma sensível melhoria no movimento
do restaurante. Segundo a diretoria e os
funcionários do setor, uma parcela desta melhoria
se deve à possibilidade do uso dos cartões de
crédito e débito nos pagamentos das despesas. A
tendência é de melhorias ainda mais significativas
à medida em que a notícia se espalha. Há alguns
anos, em pesquisa acadêmica, eu dizia que a moeda
virtual seria a moeda do futuro. O restaurante do
clube está percebendo isto.
Gente boa: A piscina tem primado pelas
reuniões de amigos e a boa conversa regada a
chope gelado. No frio, uma caipirinha desce
muito bem. Em tempos de “lei seca”, também é
possível uma boa conversa sem álcool. E foi
em uma destas que perguntei ao Dr.Carlos
Humberto Molleta o que significa ser sócio da
Germania. De pronto, sem pensar, disse ele que:
“Ser sócio da Germania é muito bom; tem uma
Caipirinha muito boa; é tranqüilo; é muito
longe da minha casa, eu moro aqui do lado;
tem um pessoal muito bom; um serviço muito
bom. Isto aqui ainda é um paraíso inexplorado”.
Carlos Humberto Molleta é associado da
Germania desde 1978, ou seja, trinta anos.

Rotary Leblon com
nova diretoria
No ultimo dia 22 de Julho, o Rotary Club
Leblon empossou mais uma diretoria, esta para o
período 2008/2009, o ano rotário. Fundado em 27
de Março de 1979, o Rotary Club RJ Leblon está
completando 30 anos de atividades. Na cerimônia
de posse, a nova presidente, Fátima Rosado, num
pequeno discurso, empolgou e conseguiu arrancar
efusivos aplausos dos presentes.
A cerimônia nos salões da Sociedade Germania
se repete há quase vinte anos. Hoje, os rotarianos
já não vêm ao clube apenas para as reuniões, mas
também para participar das atividades festivas da
Germania. Aos poucos, vê-se que alguns
“companheiros” estão aderindo ao quadro social o
que é motivo de satisfação para o clube.
A diretoria da Sociedade Germania agradece a
atenção e, ao mesmo tempo cumprimenta a nova
presidente do Rotary Club Leblon pela posse e aproveita
a oportunidade para desejar-lhe uma boa administração.
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Raiz-forte: Brincadeiras à parte; fui
convidado pelo competente cozinheiro Gil para
provar um tempero que ele estava preparando
para a Festa Indiana. Incauto como sou, resolvi
ajudar o colega de trabalho. Após sentir o cheiro
do tempero tive a impressão que iria levantar
vôo. Minha cabeça entrou em ebulição e
sinceramente tive a sensação de estarem
arrancando meus pulmões. Precisei de quase uma
hora para recuperar-me do susto. Provar
temperos exóticos, nunca mais!
Aprender não dói: Segundo dizem, sou
dono de um senso crítico muito aguçado. Nunca
deixei de apontar o que acho que não está “nos
conformes”, mas também nunca deixei de

levantar quem acredito que
mereça ser alçado. Tenho
dito, reiteradamente, que sou
partidário da família, das
tradições e das raízes. E culinária também é
tradição, são raízes. Mas o mundo moderno
exige mais que aprendizado de pai para filho. O
mundo moderno exige cientificismo, inclusive
na cozinha. Aliar o aprendizado empírico ao
científico é uma necessidade. Aprender não dói,
nem ocupa lugar.
Exquisita: E por falar em Festa Indiana,
participei da divulgação. Criei os “folders”
promocionais. Para nós, ocidentais, a cultura
indiana parece distante. Se observarmos com
atenção a culinária, veremos que há uma
infinidade de produtos bem conhecidos no nosso
meio que são preparados de formas variadas.
Na culinária Indiana prevalece a tendência
vegetariana. Para Harald Engelbart com quem
conversei sobre o assunto, a cozinha Indiana é
bastante diversificada. Tudo é bem diferente do
que estamos acostumados. Os temperos são
diferentes no cheiro, diferentes no sabor e, algo
surpreendente. Entretanto, esta diversidade
característica e as mais variadas formas tornam
a cozinha indiana bastante trabalhosa.
Pioneiro: Muito querido pelos associados,
o cozinheiro Pedrão completou vinte e três
anos de casa no último dia 1 de Junho. Sempre
atento e prestativo, Pedrão foi, ao longo desses

anos um guerreiro incansável. Pioneiro, venceu
desafios e se tornou o grande líder da cozinha
em seus melhores momentos, passou por
situações difíceis mas não deixou a “peteca
cair”. Em momentos de transição, agregar
valores é uma atitude inteligente. Subtrair
jamais! O que você acha?

Dia-a-dia
Mais pressão
Uma nova alternativa para resolver o
problema do fornecimento de água da Cedae. Foi
construída na rampa de subida da piscina, do lado
esquerdo, mais uma casa de bomba. O equipamento
vai possibilitar maior pressão na coluna. Mais uma
economia para o setor.

Mesas Novas
A equipe de manutenção não tem descanso. No
período Julho/Agosto, a turma aumentou o estoque

de mesas circulares construindo novos exemplares
para a casa. Estas mesas são utilizadas na montagem
da decoração em eventos especiais ou temáticos.

Águas pluviais
Quem chega hoje pelo estacionamento em
direção à fachada principal já pode observar os
novos postes de iluminação instalados no local.
No mesmo espaço também foram reformadas as
calhas de escoamento de águas pluviais. As novas
calhas foram assentadas com granito especial.

