Agenda
JANEIRO
Dia 01 - Quinta-feira / Feriado
Almoço de Confraternização
O ano novo chegou e nada melhor que
desejar as boas vindas brindando.
Reúna a familia, traga os amigos.
Buffet especial a partir de 12:00h.

Dia 20 -Terça-feira / Feriado
Funcionamento restrito às áreas de lazer
até às 18:00h.

Sextas-Feiras
Cardápios Especiais
Programação variada para as sextas-feiras.
Cardápios especiais para a ocasião.
Ligue e informe-se: 2274-2598 ou 2274-2599

FEVEREIRO
Carnaval
Dias 21 e 22 / Sábado e Domingo
Expediente normal

Dia 23 - Segunda-feira
O Clube estará fechado

Dia 24 - Terça-feira / Feriado
Carnaval
O Parque Aquático estará à sua espera. O
calor do verão pede uma piscina tranqüila e
bem freqëntada. 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.

Dia 25 - Quarta-feira / Cinzas
Expediente normal em todos os setores
a partir de 12:00h.
Ligue e informe-se: 2274-2598 ou 2274-2599

Sextas-Feiras
Cardápios Especiais
Programação variada para as sextas-feiras.
Cardápios especiais para a ocasião.
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www.sociedadegermania.com.br
e-mail: secretraria@sociedadegermania.com.br
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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
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Thomas Adams
Diretor de Esportes
João Felipe Rammelt Sauerbronn

“Pato ao Whisky”
Jantar Festivo da SBW
Pela segunda vez, a SBW – Sociedade Brasileira
do Whisky escolheu a Sociedade Germania para a
degustação festiva do “Pato ao Whisky”. Setenta
e sete sócios da SBW e seus convidados mais uma
vez apreciaram a excelência da cozinha da
Germania. Na pérgula, cocktail à base de várias
marcas de whisky e espumante (servido a algumas
senhoras), acompanhados de petiscos como pão
de alho, bolinhas de queijo e bacalhau.

A Germania foi representada pelo seu
Presidente do Conselho deliberativo; Karlheinz G.
Max Hupe e Sra.Bruni Hupe e pelo Diretor
Financeiro, Nelson Cunha e Sra. Therezinha Cunha
a quem o Vice-Presidente da SBW, Haroldo
Sprenger, agradeceu o apoio e a amizade que unem
a Germania à SBW. Foi uma noite alegre e muito
bem sucedida que, certamente, se tornará tradicional
no Calendário da Germania.

O jantar, preparado pelo Pedrão e sua equipe,
comandados pelo Chef. Harald Engelbart foi
memorável. Roberto e sua eficiente e atenciosa
equipe do salão serviu num bem montado buffet,
32 patos assados, acompanhados de batatas noisette,
purê de maçãs, repolho roxo e um molho ao whisky de
causar inveja aos deuses. De sobremesa, Apfelstrudel.

Slainthe Mhath*
(Mais informações sobre a SBW podem ser
obtidas pelo telefone: 2551 2297, instalado em
sua “sede” social, na Av. Rui Barbosa, 830 / Apto
102 onde, às quartas-feiras, a partir das 19:00h
ocorre uma tradicional “Happy Hour”).

Entre discursos, leilão, sorteio de whiskies e
distribuição de brindes, Betinho Maciel e Patrícia
Megalli animaram a noite com violão e voz.

Haroldo Sprenger
Vice-Presidente da SBW

*Slainthe Mhath - Saúde em gaélico

Weihnachtsmarkt
Mercados ou Feiras de Natal são de longa
tradição na Alemanha. Algumas existem há mais
de 100 anos atraindo um público cada vez maior e
também muitos turistas. Podemos compará-las a
quermesses juninas, porém com produtos natalinos.
Neste espírito, a diretora Cinthya Rammelt
Varaldo organiza há anos uma exposição e venda
de artigos de Natal: decoração, presentes,
guloseimas, velas, etc. na Sociedade Germania, em
benefício dos funcionários do clube.

Textos, Edição e Diagramação
Lindemberg Ferreira Pardim

A abertura do Weihnachtsmärkt foi no dia 11
de dezembro com pratos de verão.

Weihnachtsmarkt em sua 5ª edição e Bazar de Natal

Supervisão
Diretoria cultural
Foto de Capa
Piscina Germania brinda a chegada de 2009
Impressão
LRD
Tiragem
650 exemplares

Noite de Botequim
Botequim, chorinho, petiscos – querem
combinação melhor?
Foi esta a proposta das diretorias de Sede e
Social para a sexta-feira, 28 de novembro!
Os músicos, excelentes, animaram a noite com
músicas conhecidas. Petiscos antigos e novos (do
nosso Chef. Harald Engelbart) contribuíram para o
bem estar de todos. O preço do ingresso (com direito
a dois chopes), muito camarada. Por que então não
tivemos a presença de mais associados e amigos?
Aqueles que prestigiaram a noite se divertiram.
Aos que não vieram (mesmo reservando sua mesa)
fica o convite para os próximos eventos.
Associados e amigos vieram prestigiar!

Botequim, petiscos, boa música e muitos sorrisos.

Botequim com estilo, bom gosto e gente simpática!
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Jantar Natalino com Coral “Sacra Vox”
No dia 12 de dezembro, a Sociedade Germania
teve o privilégio de receber o Coral Sacra Vox com
patrocínio da empresa H.Strattner. O coral brindou
os presentes com um belíssimo programa de seu
repertório de música sacra do mundo e também de
tradicionais músicas natalinas alemãs.

Associados e amigos atentos à apresentação do coral.

Coral “Sacra Vox” - Repertório eclético

Cônsul Geral da Áustria e o Vice-Presidente
da Sociedade Germania

Familia Sprenger reunida para brindar o Natal no Clube

Apesar do dilúvio que castigou o Rio naquele
dia a presença foi muito boa. Durante o coquetel
foi apresentado em DVD da Deutschewelle com
cenas de natal na Alemanha. O buffet, como sempre
ocorre no jantar natalino, teve este ano “Pato”
como prato especial.

A Sociedade Germania recebeu os cônsules
gerais da Áustria e da Suíça e um representante do
Cônsul geral da Alemanha.
Jantar natalino - tradição da Sociedade
Germania reunindo associados e amigos do clube.
Um momento de calma e reflexão nas correrias de
dezembro.
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Skat encerra 2008
O ano de 2008 chegou ao final. Os torneios
tiveram seus resultados finais divulgados. Markl
foi o primeiro colocado tanto nos torneios das
quartas-feiras quanto dos sábados.
Para 2009 a programação dos sábados seguirá
a tabela divulgada a seguir. Os horários, como de
praxe, 15:00 às 21:00 h na sala de jogos do clube.
Às quartas-feiras, os torneios são realizados
no horário de 17:30 às 21:00 h.
Os resultados finais de 2008 foram:

Andanças
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BergPardin
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O Rio de outrora: Um comentário aqui,
outro ali, assim caminho com a minha
“andanças”. De alguns associados ouvi, e não
foram poucos; que há alguns anos, entenda-se,
antes da atual sede da Gávea, ou seja, há mais ou
menos 38 a 40 anos, o clube oferecia um padrão
de qualidade de altíssimo nível aos seus
associados. Concordo em parte! Fui impelido a
encontrar uma justificativa para a minha
discordância: a cidade era outra. A vida era outra,
muito diferente, mais simples, menos corrida.
A população contava pouco mais de três
milhões. Eram poucas e raras as opções sociais,
restritas a um pequeno grupo. E, se eram poucas,
evidente que eram muito disputadas, daí o preço
e o glamour no serviço. Saí da conversa com a
sensação de não ter convencido ninguém.
Glamour: Sem dúvida o maior evento do
ano! A festa de casamento de Letícia Esperança
foi o evento dos eventos. O toldo que cobria
todo o jardim; a divisão dos diversos ambientes; a
decoração e principalmente a capela montada no
primeiro patamar da quase centenária escadaria,
espelharam o ar de grandiosidade da festa. Os drinks
dos mais variados tipos e sabores embalaram os
convidados durante toda a noite. Há alguns boletins
comentei que discordava dos enormes toldos
instalados no jardim, afastam a naturalidade do
lugar. Hoje acredito que há exceções.

Sucessão: Falando de drinks, alguns
associados comentaram que o Silvano,
especialista no assunto, deixaria saudades. E
realmente deixou, mas, ao contrário do que
pensamos, o dedicado e competente copeiro
João, o rapaz da piscina está dando conta do
recado. Conversando com o Roberto, ele me
disse que João é bom também no assunto. É a
sucessão se encaminhando.
Prata da casa: Ele chegou aqui ainda
menino, tinha oito anos de idade e vinha sempre
acompanhando o pai aos serviços do fim de

semana. O pai, bom no
preparo de churrasco,
elogiado pelos associados da
época foi, aos poucos,
ensinando o ofício ao pimpolho curioso. O rapaz
aprendeu. Emerson Mariano de Castro é hoje
um profissional da cozinha. Atua em diversas
áreas, tem demonstrado boa vontade e
responsabilidade quando exigido. Segundo o
gerente Roberto, não existe evento difícil,
Emerson cuida de todos com grande competência.
E já se vão vinte anos desde que aqui chegou.
Enganos: Nos últimos boletins tenho dado
destaque a alguns colegas de trabalho. Como
observamos, são colegas que contam com mais
de vinte anos de serviços prestados ao clube.
Em geral, destaco a contribuição que o clube
deu para o conhecimento prático destes
profissionais. As portas que o clube e seus
associados abriram para pessoas que até então
estavam apenas começando na profissão. Mas,
em nenhum momento perdi a convicção de que
não basta o conhecimento prático. Longevidade
pode não significar muito se não for
acompanhada de formação técnica e científica.
Como disse em boletins anteriores, “o mundo
moderno exige...”.
O bom filho – o retorno: Eu e a diretoria
comentamos o retorno do ex-diretor João
Batista - o Tista - ao setor de bolão. Em reunião,
a diretoria enalteceu o entusiasmo do rapaz,
que pretende fortalecer as atividades do Bolão.
Ele intensificou o trabalho de manutenção dos
pinos e revisão do maquinário, bem como
realizou limpeza geral no terraço novo, anexo
às instalações. Simultaneamente ainda, Tista
está desenvolvendo uma campanha para atrair
mais adeptos para o esporte. Eu, no boletim
anterior, escrevi que o ex-diretor retorna após
sete anos, pura conta de mentiroso, errei mesmo!
Tista retorna após três anos. Bem lembrados
por ele mesmo. Está feita a correção!
Festa Tropical II: Devido ao sucesso e aos
pedidos, a diretoria social vai reeditar a “Festa
Tropical II” no entorno da piscina, com a ajuda
de São Pedro, na sexta-feira dia 6 de março as
20:00h. Buffet de frios e saladas e música ao
vivo. Reservem a data!
O ano azul: O primeiro boletim do ano é
azul, azul de otimismo. Crise? Falar de crise
para brasileiros é soar redundante, do assunto
conhecemos muito bem, já vencemos tantas!
O único remédio que conhecemos para crise é
“trabalho”. Enfim, vamos trabalhar?

Dia-a-dia
Agradecimentos
A diretoria agradece a todos os associados,
amigos e colaboradores que nos ajudaram a fazer de
2008 um ano com importantes realizações. Foi um
ano de contenções, que, no entanto, não impediu a
diretoria de realizar importantes melhoramentos,
principalmente na infra-estrutura. Obras que não
ficam à mostra mas que são tão importantes quanto
qualquer outra. A todos, o nosso “Muito Obrigado!”

Cartão de Crédito

Ajustar parafusos

Tanto Restaurante quanto Bar da Piscina estão
equipados para receber a sua consumação através
da via eletrônica. 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. Os caixas estão orientados para operar o
sistema. É extremamente prático; é seguro; é
simples; é moderno.

O estress do dia a dia exige uma calibrada na
musculatura. A vida moderna equipara a nós como
se fossemos máquinas. Para resolver isto, a
simpática Therezinha Miranda coloca seus serviços
de massagens à disposição dos associados e demais
freqüentadores. Ela está à disposição de todos aos
sábados e domingos até as 17:00h.
Ligue e marque o seu horário pelos telefones
2551-8367 ou 9221-3321.

