Agenda
JULHO
Sextas-feiras Especiais
PROGRAMAÇÃO VARIADA
Aproveitando o inverno e as temperaturas
baixas, o restaurante promove
Cardápios especiais.
Informações: 2274-2598 ou 2274-2599.

A G O S TO
Dia 1 – Sexta-feira
NOITE INDIANA
Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 10 – Domingo – Dia dos Pais
BUFFET ESPECIAL DOS PAIS
Grande variedade de pratos. Convide os
amigos para provar. Venha comemorar o dia
dos pais na Germania. Traga a família. O
elogiado buffet espera por você.
Faça reserva: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 13 – Quarta-feira
AULAS DE ALEMÃO
Reinicio das atividades do Curso de Alemão
no segundo semestre de 2008.
Ligue e informe-se: 2262-5760

Dia 13 – Quarta-feira - 20:30h
ORQUESTRA DE ACORDEÕES
Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 20 – Quarta-feira
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Os associados se reúnem em assembléia às
19:00h para apreciação e
Aprovação do balanço.
O Edital será publicado na imprensa.

Dias 23 e 24 - Sábado e Domingo
ANIVERSÁRIO DA GERMANIA
Baile Especial de Aniversário.
Atividades festivas para todas as idades.
Traga a família e os amigos.
Reservas: 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
Presidente
Francisco Xavier Esperança
1ºVice-Presidente
Harald Manfred Rudolf Gübitz

Intercâmbio de Alemães
O Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung – BMZ (Ministério de Desenvolvimento e Cooperação Econômica
da Alemanha) está realizando uma iniciativa pioneira
de intercâmbio. O programa se chama Weltwärts e
estimula o serviço voluntário de alemães em 145
países listados pela OCDE (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

2ºVice-Presidente
Ludwig Zellner
Diretor-Tesoureiro
Nelson Cunha

Cada família é voluntária e dispõe da sua estrutura para acolher o jovem estrangeiro. Apesar de a
família não ser remunerada, cabe ao AFS as despesas com seguro médico e transporte diário ao projeto, além de oferecer orientações e suporte à família e ao participante por todo o intercâmbio.
O recebimento neste programa pode ter duração de 3 meses, 6 meses ou 1 ano, conforme disponibilidade. Para se inscrever as famílias devem entrar em contato com o AFS através do email
infobrasil@afs.org.br ou telefone (21) 3724-4464
ramal 4433.

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

Textos, Edição e Diagramação
Lindemberg Ferreira Pardim
Supervisão
Diretoria cultural
Foto de Capa
Festa Junina - Vista do Jardim
Impressão
LRD

Primeiros Weltwärts - primeira turma do programa

Esta política alemã objetiva impulsionar o terceiro setor, promover a visibilidade de questões
globais na sociedade e o engajamento de jovens em
projetos sociais, além dos benefícios diretos para a
comunidade que contar com a ajuda deste voluntário. Jovens alemães de ambos os sexos com idade
entre 18 a 28 anos são o alvo desta iniciativa e
comprometem-se a permanecer no projeto por um
ano a partir de agosto, realizando tarefas de acordo
com um plano de metas previamente aprovado.
O AFS Intercultura Brasil (antigo American
Field Service) é uma entidade de intercâmbio presente no Brasil há mais de 50 anos e soma-se a esta
iniciativa. Selecionaram os projetos sociais onde
cada jovem ficará alocado e agora a organização
busca famílias voluntárias brasileiras para participar do programa de intercâmbio cultural hospedando estes jovens. Esta forma de intercâmbio para
a família é conhecida como “Intercâmbio de Recebimento” e consiste em acolher um estrangeiro,
como forma de trocar informações sobre o Brasil e
o país de origem do participante, conhecer sua
língua, costumes, tradições e modo de vida, tudo
isso sem sair de casa.

Jovem voluntária em um projeto social

Mais Informações:
AFS Intercultura Brasil
E-mail: infobrasil@afs.org.br
Home-page: http://www.afs.org
________________________________________
O AFS Intercultura Brasil é uma organização
internacional, voluntária, não governamental e sem
fins lucrativos, que promove intercâmbios entre
51 países diferentes como forma criar um mundo
com mais justiça e paz através da convivência
intercultural. É reconhecida no Brasil pelo Título
de Utilidade Pública Federal nº 08026.0000006/
2004-32. Internacionalmente, o AFS Intercultura
tem status Consultivo no Conselho Econômico e
Social da Organização das Nações Unidas
(ECOSOC).

Tiragem
600 exemplares

Festa Junina Indoor
equipamentos de lugar, o show não poderia parar.
E realmente não parou. A Festa Junina Indoor
foi o maior sucesso dos últimos anos. Recebeu mais
de trezentos visitantes, recorde absoluto.
Lentamente a turma foi chegando e no final da
tarde lotavam os salões da sede social. Não havia
lugar para transitar, tamanho era o numero de
crianças e adultos que andavam de um lado a outro
em busca das atrações.

O cenário estava preparado. O gramado verde
do jardim; as barraquinhas; os brinquedos; as
bandeirinhas; tudo indicava que a Festa seria um
sucesso. Só faltava o público para coroar o evento.
A chuva, entretanto, forçou uma mudança de
planos. A manhã do dia 22 de Junho, domingo, foi
de muito trabalho para a equipe de produção.
Preocupados, diretoria e funcionários corriam de
um lado a outro mudando os materiais e

Uma autêntica banda de forró, com triangulo e
tudo, animou desde as primeiras horas da tarde até
o último caipira. As comidas oferecidas pela equipe
do Roberto, o escondidinho do Pedrão, os drinques
do Silvano e os doces da equipe da Cynthia foram
muito elogiados. O ex - maitre Chico, um ícone do
clube durante muitos anos, veio cumprimentar os
antigos colegas e associados. O pessoal do serviço
não conseguiu parar um minuto sequer.
O clube é assim. Seja no jardim ou nos salões
internos há sempre motivos para comemorar.
Associe-se já. Reúna os familiares, chame os amigos,
venha fazer a sua festa!
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Um passeio pela
França
Na sexta-feira dia 8 de maio, 210 pessoas se
reuniram na Sociedade Germania para ouvir boa

sucesso; a todos os presentes, pelo clima alegre,
descontraído e positivo, trazendo de volta as belas
festas que já se realizaram na Germania.

Encontro de
amigos
Amigos – desde os tempos da Real Grandeza,
primeiro Club Beira – Mar e depois Germania! É
bom rever os amigos, e o maravilhoso Cozido da

música e degustar excelente cardápio. Agradecemos
aos Sócios, familiares e convidados pela
presença.Gentileza do sócio Fernando Sandroni que
graciosamente ofereceu o show de canções francesas
acompanhado da cantora Lúcia Ipanema; ao grupo

Schllarafia pelo custeio dos músicos gigi e
acompanhante; ao chef Harald Engelbart que
comandou a cozinha, neste dia, com seus estagiários,
oferecendo aos presentes pratos maravilhosos; a
sócia Omaretti Piliçari pela enorme ajuda que nos
deu, atuando junto com o chef e cuidando da
organização na saída dos pratos; à equipe da casa
pelo incansável trabalho para que a festa fosse um

Germania foi excelente pretexto para que 37 (dos
40 previstos) “jovens” da velha guarda se reunissem para trocar reminiscências e como não podia
deixar de ser, lembrar das animadas festas da Soci-

edade Germania. Até de São Paulo, Valença, Angra
dos Reis eles vieram e o papo foi até tarde!
Até o próximo encontro!
Margret Möller
Diretora Social

A Origem da Festa Junina no Brasil
Junho é o mês de São
João, Santo Antonio e São
Pedro. Por isso, as festas
que acontecem em todo
o mês de junho são
chamadas de “Festa
Joanina”, especialmente
em homenagem a São
João.
O nome joanina teve origem, segundo alguns
historiadores, nos países europeus católicos no século
IV. Quando chegou ao Brasil foi modificado para junina.
Trazida pelos portugueses, logo foi incorporada aos
costumes dos povos indígenas e negros.
A influência brasileira na tradição da festa pode
ser percebida na alimentação, quando foram
introduzidos o aipim (mandioca), milho, jenipapo,
o leite de coco e também nos costumes, como o
forró, o boi-bumbá, a quadrilha e o tambor-de-crioula.

Mas não foi somente a influência brasileira
que permaneceu nas comemorações juninas. Os
franceses, por exemplo, acrescentaram a quadrilha, passos e marcações inspirados na dança da
nobreza européia.
Já os fogos de artíficio, que tanto embelezam a
festa, foram trazidos pelos chineses,
A dança-de-fitas, bastante comum no sul do
Brasil, é originária de Portugal e da Espanha, fazendo
parte anualmente da festa junina de nosso clube.
Interessante lembrar, que para os católicos, a
fogueira, que é maior símbolo das comemorações
juninas, tem suas raízes em um trato feito pelas
primas Isabel e Maria, para avisar Maria sobre o
nascimento de São João Batista e assim ter seu
auxílio após o parto, Isabel acendeu uma fogueira
sobre o monte.
Ôma Piliçari
Gastronomia e Culinária
Universidade Estácio de Sá
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Reserve estas datas
e Venha Participar!
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Andanças

BergPardin
bergpardin@hotmail.com

Feliz Aniversário: O Dr.Helius Cruz de
Moraes, médico patologista, comemorou 90
anos no último dia 16 de maio. A festa foi
presente de aniversário da embaixatriz Laetitia
de Moraes Vasconcellos, sua irmã. O Coquetel,

realizado no salão de piscina, foi muito elogiado
por todos, principalmente o serviço e a beleza
da sede social do clube. Organizado pelo filho
do aniversariante, o simpático e muito

prestativo Marcus Aníbal Machado de Moraes
recepcionou cerca de 70 pessoas entre parentes,
filhos, netos e bisnetos em um ambiente de muita
alegria. Helius é muito querido por todos. Marcus
Aníbal contou-me, com orgulho, a história da
família. Seu pai, o Dr.Helius, é irmão do poeta

Belos trabalhos: As
fotos publicadas no boletim
nº43, página 2 – “Crianças
na festa Junina”; “Haroldo
promove...” e “Descontraídas reuniões da SBW”
foram de autoria de Guilherme Sprenger. O
garoto tem colaborado regularmente com o nosso
boletim enviando belos trabalhos fotográficos.
Eu não poderia deixar de citar os créditos. Desde
já os meus cordiais apesar de atrasados
agradecimentos. O mesmo faço à Denise pela
foto que ilustrou o “Muntere Muttis – 50 anos”.
Pesadelo: Para quem gosta de televisão; a
novela das 6 da Tv Globo tem um núcleo gravado
nas instalações da Germania. Como informamos
no boletim anterior, trata-se do Grêmio
Recreativo Vila Mariana. Na trama, o fictício
clube está decadente, em busca desesperada de
recuperação. Truques de cenário e efeitos
especiais mostram a piscina com água suja e
cheia de folhas. O prédio com goteiras,
instalações elétricas em péssimo estado de
conservação e animais no jardim. Lembramos
aos associados incautos tratar-se apenas de
ficção. Já houve gente que questionou o assunto.
Tanto a piscina quanto o prédio da sede na vida
real estão muito bem conservados. Não há burros
pastando no jardim. Ufa!
Respeito profissional: As correrias
durante as festas têm ensejado algumas atitudes,
no mínimo, infelizes de alguns. O clube tem
funcionários cuja conduta é reconhecidamente
ilibada. Tem gente séria trabalhando. Apesar do
calor do momento, expô-los a situações
constrangedoras é, além de antiético e
desrespeitoso, um profundo desconhecimento das
ciências da administração moderna. Cabines de
vigília são usadas em ambientes prisionais. O clube
não precisa de chefes, nem de loucos, mas de
líderes. Está aí a nova diretora social para provar.
Saudade: A diretoria, funcionários e
amigos lamentaram o falecimento da Sra. Elsa
Knefeli Adams ocorrida no mês de maio. A Sra.
Elsa era mãe do associado e diretor Thomas
Adams. À família, nossos pêsames.

Vinicius de Moraes, é casado há 64 anos com
Ana Maria Machado Moraes, irmã da teatróloga
Maria Clara Machado. Ao aniversariante, nossos
parabéns pela data.

É notícia: O clube é feito de pessoas que
fazem. Alguns questionários enviados à
secretaria sugerem que seja dado maior destaque
às instalações. Discordo. As instalações sozinhas
para nada servirão se não forem as pessoas que
dela se utilizam. Se você quer participar do
boletim, faça aqui a sua festa, participe do dia a
dia do clube e, seguramente você será notícia.
É uma boa idéia?

Dia-a-dia
Idade Avançada

Toque Masculino

As obras de manutenção não param e não
podem parar. As instalações invisíveis que são
aquelas que os associados não vêem e com as quais
não se costuma preocupar são as que mais
apresentam problemas. As redes de esgoto,
instalações hidráulicas e elétricas do clube já estão
em idade avançada, quase 80 anos. Consideradas de
vanguarda quando foram construídas, já não atendem
às demandas atuais e necessitam de melhoramentos.
Estes serviços estão sendo feitos de forma paulatina.

Como previsto e anunciado em boletins
anteriores, as obras nos banheiros do primeiro andar
seguem em ritmo acelerado. O banheiro feminino
está concluído e no masculino ainda restam alguns
detalhes. As instalações do local foram refeitas.
Esgotos e encanamentos foram substituídos. As
paredes ganharão revestimento em epóxi, novas
instalações elétricas, hidráulicas e sensores, além
de espelhos modernos. Até a primeira quinzena de
Julho tudo estará concluído.

