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Sextas-feiras

BUFÊS DE VERÃO
Aproveite o verão e as noites de clima

agradável. Após o trabalho, reúna os amigos
e venha saborear diversas Saladas e Frios

num ambiente bonito e aconchegante.
Tudo acompanhado de

boa conversa e chope gelado.
Informe-se e faça reserva: 22-74-25-99

Dia 7 – Quarta-feira
CURSO DE ALEMÃO

Recomeça o ano letivo do Curso de Alemão
Informe-se com a profª K.Helga Mertens:

Tel.: 22-62-57-60

Quinta-feira
Conexão WundeJazz

O sucesso do grupo dispensa comentários.
Se apresenta duas vezes ao mês, sempre às

quintas-feiras. Venha tomar um drink
ouvindo os clássicos do jazz.

Informe-se: 22-74-25-99
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Dia 6 – Sexta-feira / Feriado
PAIXÃO DE CRISTO

Funcionamento restrito às áreas de lazer
até as 18:00 horas

Dia 8 – Domingo / Páscoa
BUFFET ESPECIAL DE PÁSCOA

Um buffet todo especial
preparado para a ocasião

É a confraternização
das famílias na Germania

Informe-se e faça reserva: 22-74-25-99
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Dia 1 – Terça-feira / Feriado
Funcionamento restrito às áreas de lazer

até as 18:00 horas

AgendaAgendaAgendaAgendaAgenda
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Muito já falamos sobre os detalhes do
nascimento da Sociedade Germania. Da fundação;
dia, mês e ano; dos seus objetivos sociais, das lutas
e das dificuldades para chegar até os dias de hoje.  Já
falamos sobre o clube e seu maior patrimônio, o
associado. Já falamos da sua atual sede, a bela
construção dos anos quarenta.

Para o associado novato, entretanto; aquele
que só agora está cruzando a portaria. Ou para o
grande público que ainda não teve a oportunidade de
conviver com as tradições e os laços de amizade que
unem as diversas gerações de associados; parece que
algumas perguntas ainda necessitam de respostas.

A Sociedade Germania está hoje assentada num
terreno de 26.708 m2 (vinte e seis mil, setecentos
e oito metros quadrados), situado em área de
preservação ambiental e reserva florestal. É a
natureza bem pertinho de você.

Possui um moderno parque aquático equipado
com piscina aquecida; um conjunto de saunas seca
e a vapor; sala de ginástica* e uma ampla área livre
arborizada com churrasqueira e bar preparado para
atender aos associados mais exigentes.

Para os amantes dos esportes de quadra; o clube
possui um ginásio polivalente e uma moderna
quadra poliesportiva aberta.

Ligue 2274-2598 ou 2274-2599
Associe-se já!

Ainda no prédio do ginásio; o associado conta
com as canchas oficiais de “kegeln” (boliche), as
mais modernas da cidade do Rio de Janeiro. Para
atender aos aficionados pelo “Kegeln”, o clube
oferece um moderno bar; uma ampla área anexa
aberta, ideal para reuniões de amigos, equipada com
vestiários e banheiros, juntinho a árvores
centenárias e animais silvestres.

No prédio principal, os interessados
encontram vários ambientes. São espaços
aconchegantes para festas e eventos. Desde o
WunderBar, para o petisco descompromissado ao
Salão Nobre, ideal para reuniões com a família ou
festividades mais elaboradas.

Além das suas instalações; a Sociedade Germania
é palco regular de numerosos eventos culturais,
típicos das regiões de povos germânicos.

Venha! Faça aqui a sua festa de aniversário; a
sua festa de fim de ano ou a sua festa de debutante.
Venha! Faça aqui a sua festa de casamento ou a sua
festa de bodas. Se não há festa a fazer, reúna os
amigos e venha desfrutar de um ambiente tranqüilo,
descontraído, de extremo bom gosto.

Estas são apenas algumas das opções que o
clube oferece aos seus associados.

Venha conhecê-lo!
Venha juntar-se a esta grande família.
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O Pan-Americano do Rio de Janeiro está
pertinho da gente. Aos poucos vamos aumentando
a intimidade com a competição e os esportes que
abrigará. A Sociedade Germania é referência no
Hóquei indoor e sobre grama. Por aqui, é comum
os associados cruzarem com profissionais
envolvidos com o hóquei, seja o Raphael Zaremba
e sua ONG VemSer; o João Felipe Sauerbronn ou
com o Leonardo Lemos, o simpático diretor
técnico da FHERJ - Federação de Hóquei Indoor e
sobre grama do Estado do Rio de Janeiro. Foi com
ele que tive uma conversa mais que descontraída
no WunderBar. Ele falou dos jogos Pan-Americanos
e dos desafios do esporte.

Os desafios do hóquei de salão (indoor) e
sobre grama para 2007

Os grandes desafios do hóquei brasileiro no ano
de 2007 serão no alto-rendimento, a participação
honrosa nos Jogos Pan-Americanos do Rio de
Janeiro, pois, por mais que a Confederação
Brasileira tenha investido bastante em sua Seleção
Permanente, ainda há uma distância grande em
nível técnico e experiência internacional para se
pensar em medalhas, tanto no masculino, quanto
no feminino. Com relação ao desenvolvimento do
esporte, o desafio será conseguir a união de todas as
forças responsáveis pelo esporte para que mais pessoas
estejam envolvidas com o esporte, jogando ou não,
tipo professores de educação física, escolas, pais.

Posição do hóquei brasileiro com relação
aos outros países praticantes

No nível sul-americano o Brasil está figurando
entre as forças da região, brigando sempre pela
terceira colocação, junto com Uruguai, Paraguai,
Peru. Um pouco acima está o Chile, que tem uma

boa tradição no esporte e muito acima de todos
está a Argentina. A Argentina tem 200.000 pessoas
filiadas a sua Associação Nacional tem mais de 100
anos de tradição, o que já lhe rendeu muitas
participações em olimpíadas e campeonatos
mundiais, tendo ganhado o último campeonato
mundial feminino. Para chegarmos ao nível da
Argentina é preciso um trabalho consistente de longo
prazo, sob a gerência da Confederação Brasileira para
desenvolver o esporte não somente com quantidade
de pessoas jogando, mas também na qualificação de
professores, técnicos e diretores esportivos.

A ida do centro de treinamento das
seleções para Florianópolis

Na verdade nunca houve um centro de
treinamento de seleções no Brasil, esta
oportunidade apareceu em Florianópolis porque o
SESC Cacupé disponibilizou suas instalações para a
montagem deste Centro, iniciando uma proposta
de desenvolvimento do esporte em mais um Estado.

Sociedade Germania
O clube é referência nacional do esporte, não

somente porque ganhou a quase totalidade dos
campeonatos realizados no Brasil, mas também
por sua participação e das pessoas integrantes das
equipes do Germania na implementação da
Confederação Brasileira e Federação Carioca. Hoje
estas pessoas estão a frente da Federação Carioca,
divulgando, organizando e desenvolvendo o esporte
no Rio de Janeiro. 

Leonardo Lemos Diretor Técnico – FHERJ
leonardo@hoquei.com.br

www.hoqueirj.com
www.hoquei.com.br
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AndançasAndançasAndançasAndançasAndanças BergPardin
bergpardin@hotmail.com

Cynthia promove - De volta das
merecidas férias, conversei com a nossa diretora
social a respeito dos planos de trabalho para
2007. Segundo Cynthia, os planos são muitos,
a vontade também. O objetivo principal é o
associado. E mais uma vez, ela conclama a
participação dos associados na organização dos
eventos. São muitas possibilidades. O “Conversa
de botequim”, o “Show de talentos”, a “Noite
Gourmet”, os “Bingos beneficentes”, os
“Videokês”, além dos já consagrados “Bufês na
Pérgula” e festivais de “Crepes e Sopas”. Só
depende de você!

Timidez – Os salões da Germania oferecem
o que há de melhor para a sua festa. Casamentos,
batizados, bodas, fim de ano, empresas, enfim.
Numa delas, fui convidado pelo Roberto para
ver a decoração; coisa holywoodiana. O cara
me levou ao salão nobre.  Até aí tudo bem.
Diante de tanta gente bonita, nada melhor que
relaxar. Entretanto, também fui apresentado a
um grupo de fotógrafos que insistiam em
fotografar-me usando perucas azuis, verdes e
toda sorte de quinquilharias exóticas. Isto é moda
no meio, a minha timidez também. Pedi
desculpas à turma e, literalmente, fugi saindo de
fininho. Estão me procurando até agora.

Estarei ficando velho? – Alguns
associados transbordam tanta simpatia que
mesmo distantes, ainda convivem no dia a dia
do clube juntinho da gente. Dieter Möller é um
deles, quanta saudade! Recordo-me agora que
num daqueles sábados agradáveis, sem muito
calor, ele veio a mim perguntar em que fase da
vida um sujeito sente que está ficando velho. Eu
tinha várias respostas. Foi então que ele veio
com uma idéia interessante. Se você conseguir
colocar as meias de pé, tenha certeza; ainda é
jovem. Caso contrário...

Ajeitar a meia - E já que estamos falando
de meias; a última Copa do Mundo da Alemanha
nos deixou algumas lições. Tal qual eu havia
dito aqui nesta coluna alguns boletins antes, um
conceituado jornalista de nome “Juca” repetiu
o mesmo. “A seleção de futebol será um fiasco”.
Coincidência de opiniões ou não, o fiasco
aconteceu. Fica a lição: Se você está usando
meias; tenha cuidado, ajeitá-la pode ser um ato
muito perigoso. Verifique se não há algum
francês por perto. Se ele resolver entrar pelas

suas costas, vai fazer um
enorme estrago na sua
carreira.

Vergonha de ser honesto - Recebi um e-
mail muito interessante da nossa primeira dama,
Sra Uta Esperança. O texto, escrito há quase
cem anos por Rui Barbosa, retrata com
espantosa fidelidade o comportamento da nossa
sociedade nos dias atuais. Pelo que percebemos;
o país, ou para ser mais exato, o mundo; ainda
não conseguiu tratar o esgoto que passa sob
nossas cabeças. Ainda não conseguiu exterminar
os micróbios e parasitas que contagiam a nossa
existência.

Combinação perigosa - A combinação
início de ano; sol; verão e chopp gelado é
perfeita para fomentar as reuniões de amigos.
E se for na piscina, então, ficam ainda melhores.
E é nestas ocasiões que em geral, as pessoas
falam. Falam da vida, das suas realizações, das
suas frustrações e principalmente da vida alheia.
Críticas farão bem, sempre. Se, entretanto, tais
críticas se transformam em fofocas, o que antes
engrandecia, agora corrobora para a destruição.

É com o professor - Os professores das
diversas atividades que são ministradas no clube
são os únicos responsáveis pela regulamentação
das suas aulas. Eles são profissionais autônomos.
Datas de pagamento; concessão de descontos;
isenção de taxas; faltas, etc. são de
responsabilidade exclusiva dos professores. À
secretaria cabe apenas receber os valores e
cumprir o que foi determinado.

Círculo Austro Brasileiro - Para não
fugir à regra; de novo vou exercitar aqui um dos
meus dons, desta vez o da “redundância”. Duas
festas produzidas pelo Círculo Austríaco foram
sucesso de crítica e publico. Dia 25 de janeiro e
2 de fevereiro Erich Zieb e Franz Horacek foram
aplaudidos por um salão lotado. Os músicos,
muito conhecidos na Europa, animaram a festa
com músicas regionais austríacas, alemãs e
também brasileiras. A tromba d’ água que caiu
na noite de sexta-feira, dois de fevereiro, não
foi suficiente para atrapalhar o bom público
presente ao evento. Parabéns ao Círculo
Austríaco.

Você já veio ao “Buffet na Pérgula”?

Reunião conjunta
decide:

Na reunião conjunta do dia 14 de fevereiro de
2007 – Conselho Deliberativo e Diretoria – foi
aprovada por maioria absoluta a proibição da
entrada de quaisquer gêneros alimentícios para
consumo nas dependências do clube. Toda e qualquer
consumação deverá sair, única e exclusivamente,
do estoque do restaurante, que está habilitado para
servir o que necessário for no horário que necessário
for e da forma que o associado solicitar.

Havendo opção por carnes, peixes e derivados
especiais (caças, importados e outros), a diretoria
alerta que o pedido deverá ser dirigido ao responsável
pelo setor de almoxarifado com antecedência.

Repetindo: Está proibida a entrada de todos e
quaisquer gêneros alimentícios para consumo no
clube. Abertas exceções apenas para as bebidas, cujas
regras da rolha continuam vigentes:

Janelas basculantes: Mais de uma dezena
de janelas basculantes, treze, para ser mais exato,
foram assentadas no prédio da manutenção. A
substituição foi necessária em função da idade e do
estado em que as antigas esquadrias se encontravam.
Para ser mais exato, as esquadrias antigas já
contavam com mais de trinta e cinco anos de
assentamento. No mesmo prédio foram reformados
os banheiros e as salas internas. Fogão à gás: Um
novo fogão à gás foi instalado na área da
churrasqueira do parque aquático. A medida visa
dotar o setor de condições para oferecer aos
associados um cardápio mais variado. Casa de
força: O PC da casa de força instalada próximo ao

Dia-a-diaDia-a-diaDia-a-diaDia-a-diaDia-a-dia
Obras que ninguém vê

Resultados do Skat
O grupo de Skat divulgou os resultados do

bimestre Janeiro/Fevereiro de 2007. Largando na
frente J.Markl lidera às quartas-feiras com 10.916
pontos e, aos sábados, o bastão está nas mãos de
A.Kohler com 5.776 pontos. As próximas datas
das estapas de sábado são 17 de Março e 14 de
Abril. O placar está assim:

parquinho das crianças foi totalmente reformado.
Foram trocados todos os disjuntores, toda a fiação
e refeita toda a estrutura de alvenaria. Mantas
asfálticas: Foram feitos reparos no telhado
principal da sede. Foram assentadas mantas
asfálticas nas calhas que circundam o telhado.
Muros da piscina: Os muros da piscina, lados
externo e interno, receberam nova pintura.

O setor de manutenção tem um cronograma
regular de serviços que é executado rigorosamente
nos prazos. Às segundas-feiras é feita a limpeza das
caixas de gordura da cozinha e às sextas-feiras é
feita a limpeza em todas as calhas dos telhados.
Todo este serviço tem custos e demandam tempo.


