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Dia 7 / Sexta-feira
BUFFET DE MASSAS

Na Pérgula ou no Wunder-Bar
Ligue e informe-se: 2274-2598 ou 2274-2599.

Dia 11 e 12 / Terça e Quarta-feira
BAZAR DE PÁSCOA

Tradicional Bazar de artigos para páscoa
produzidos pela Montagsgruppe da

Igreja Martin Luther.
Novidades gastronômicas na terça-feira

oferecidos durante todo o período do Bazar
Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 21 / Sexta-feira - Feriado
PAIXÃO DE CRISTO

Funcionamento restrito às áreas de lazer
até às 18:00h

Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 23 / Domingo
PÁSCOA

Buffet Especial de Páscoa
Reúna a familia, traga os amigos

Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Sábados
EVENTOS ESPECIAIS
Programação variada para

os sábados na piscina.
Cardápios especiais para a ocasião.

Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

A B R I LA B R I LA B R I LA B R I LA B R I L
Dia 6 / Domingo

CHURRASCO BICULTURAL
Carnes e Salsichas

Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 21 / Feriado
TIRADENTES

Funcionamento restrito às áreas de lazer
até às 18:00h

Informações: 2274-2598 ou 2274-2599
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Os sócios que tiverem convidados deverão
comunicar-se previamente com a secretaria do
clube e fornecer os respectivos nomes de seus
convidados, com a finalidade de facilitar o
controle na portaria. O sócio e seus dependentes
ao entrarem no clube devem estar portando a sua
carteira social, que deverá ser apresentada quando
solicitada. Os sócios que necessitarem de qualquer
informação, ou que desejarem cooperar com a
Diretoria apresentando sugestões, elogios ou
reclamações devem procurar na secretaria nos
horários conveniados (terça a sexta das 09:00 às
20:30h) ou no sábado das 9:00 às 18:30h as
Srtas.Andréa ou Denise. Estamos prevendo no
1ºsemestre de 2008 o retorno do nosso consultor
Sr.Harald Engelbart para um período curto de
reciclagem do pessoal da cozinha e restaurante.

Vestiário da piscina: Novas duchas foram
instaladas para uma distribuição mais uniforme de água,
atendendo a uma antiga reivindicação dos sócios.

Bolão: Informamos aos sócios freqüentadores
do bolão que pelo fato de estarmos aguardando a
chegada de uma peça de reposição, no momento, o
bolão está operando só com 3 pistas.

Diretoria: Anotamos que a nova Diretoria para
o biênio 2007-2009 entrou com todo vapor para
ajudar a Presidência nos trabalhos de gestão da
Sociedade. Uma lista de prioridades de serviços

Dicas Importantes da diretoria

Festa tropical - Uma noite agradável!

de manutenção e de sugestões com novas idéias
está sendo elaborada e com uma programação
social mais intensa.

Recadastramento de sócios: Informamos
ao quadro social que a secretaria estará em breve
convocando os sócios para se apresentarem ao
balcão de atendimento munidos com o seu
formulário de recadastramento preenchido com
os dados pessoais, bem como de residência.

A sociedade está no caminho de
rapidamente se modernizar por meio da
informática em todos os setores.

Piscina: Como de praxe todos os anos no
verão, reiteramos nossa solicitação endereçada
aos sócios para que não  esqueçam de
providenciar o testado médico necessário para
uso de todos que usam  a piscina e a sauna e que
deve ser entregue na secretaria.

Não esqueça: Não deixe de informar à
secretaria o seu endereço eletrônico. Você não
vai querer ficar “por fora” das informações do
dia a dia do clube. Abra este canal de informação
com o Clube e traga sua sugestões via e-mail. A
diretoria agradece.

Carlos Frederico Fulda
1ºDiretor-Secretário

Logo na chegada, o visitante se deparava com
as tochas que iluminavam e indicavam o caminho
na rampa de subida ao parque aquático. Após
estacionar, do alto da pérgula da piscina, observava-
se o ambiente. Mesas elegantemente arrumadas em
tons de branco com arranjos tropicais e luz de velas,
decoradas por Amélia Portuguesa. Garçons
apressados, indo de um lado a outro. À direita, o
buffet de frios e saladas, arranjos de frutas e motivos
florais. Ao entrar, a banda recepcionava os
convidados. Do alto, São Pedro observava e
colaborava para manter o tempo sem imprevistos.
A noite prometia.

A festa começou na hora marcada. Por volta
das nove da noite, a área anexa à churrasqueira

estava cheia, ocupada por cento e cinqüenta
pessoas. O local havia se transformado no palco de
uma das mais comentadas festas dos últimos meses.
Os associados, seus familiares e visitantes se

acomodavam nas mesas reservadas com
antecedência. Todos estavam lá. Os amigos estavam
lá. Os alunos do Laboratório da Saúde também estavam
lá. Ao fundo, a banda entoava músicas suaves ideais
para o momento. Acordes de teclado e saxofone na
medida certa. Tudo para favorecer a boa e descontraída
conversa. Tudo conspirava a favor. A diretora social
Margret Möller cumprimentava a todos com a
simpatia que lhe é peculiar.

O buffet especialmente preparado para a
ocasião oferecia uma grande variedade de pratos.
O serviço era finalizado com sopa de aspargos. O

bar de caipirinhas servia drinques das mais variadas
frutas, além do Prosseco elogiado por todos. Tudo
preparado pelo competente Silvano. Para aumentar
o brilho da noite, foram sorteadas três cortesias:
Uma para o buffet de domingo; outra para o
“Churrasco Bicultural”, no dia 6 de abril e outra
para a festa temática “Um passeio pela França”,
no próximo dia 9 de maio.

Foi uma bonita festa. Uma reunião de gente
bonita, numa noite agradável. O clube é assim,
possui o ambiente ideal para as mais diversas
festividades. Se você vai se casar; comemorar seu
aniversário; bodas ou qualquer outra reunião de
amigos lembre-se que o clube possui tudo o que
você pode imaginar para tornar a sua festa ainda
mais bonita.

Venha e verifique você mesmo!
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Estamos pensando
a profissão de
Gastrônomo. Será esta
uma profissão baseada
na ciência ou na Arte?

A ciência, seja em
qualquer segmento,
sempre deve ser
baseada em diferentes
estudos, pesquisas e
práticas comprovadas

por vários teóricos, que possam ser
comprovadamente testadas e replicadas. Já a arte
não exige comprovação, pois trata-se de uma
expressão individual e única, que atua com
liberdade para criar e inovar, de acordo com o
desejo individual e as tendências coletivas.

A partir das décadas de 80 e 90, tivemos grandes
transformações para os profissionais ligados à
Gastronomia no Brasil. Talvez a principal razão seja
a globalização, o crescimento das possibilidades de
informatização e a segmentação de mercado com
suas especializações. Até então, cozinhar era
considerado uma arte, pois não havia no Brasil um
curso universitário que traduzisse o conhecimento de
forma a perenizá-lo e padronizá-lo.

Baseado na demanda de mercado por uma
profissionalização, as universidades preocuparam-

Gastronomia: Uma Profissão Inovadora
se em montar cursos onde os alunos pudessem
tornar-se profissionais capacitados, aprendendo
a cozinhar, usar fornos combinados e cutter,
assim como empreender e montar seu próprio
negócio,  além de gerenciá-lo e operá-lo, como é
o caso da Universidade Estácio de Sá, uma
referência em Gastronomia no pais. Disciplinas
como Gestão, Marketing, Confeitaria
Internacional, Panificação, Enologia, Higiene e
Segurança, Nutrição e diferentes cozinhas
(Brasileira, Francesa e Asiática) consolidam uma
formação baseada na ciência, sem perder contudo
o espaço de ensinar ao aluno a criar e pensar
produtos e soluções inovadoras. Neste contexto,
os estágios em serviços de padrões de qualidade
oferecem a oportunidade para a aferição do nível
de conhecimento teórico, assim como aconteceu
comigo na Sociedade Germânia, onde tive a
oportunidade de praticar a culinária alemã   e suas
peculiaridades, dentre outras.

Hoje posso dizer que a Gastronomia é uma
profissão inovadora e que a culinária é uma junção
de Ciência e Arte, traduzindo uma expressão
replicável porém ao mesmo tempo, única e
individual. Os resultados dessa junção podem ser
apreciados (e degustados!) por todos...

Guten Appetit!
    Omarete Piliçari Severo

    Universidade Estácio de Sá

Brinquedo de criança: A diretoria tem
planos para modernizar e ampliar os espaços
destinados às crianças. Há projetos, entretanto,
que ainda dependem de avaliação. Antenados com
estes projetos, alguns associados estão se
antecipando. Uma Casa Tropical Plus e um
Escorrega Máster foram doados ao clube com esta
finalidade. Os brinquedos estão instalados na área
interna da piscina até que se decida o local
definitivo. A diretoria aproveita a ocasião para

Associados contribuem para o clube

Germania & Clube
Americano

A Sociedade Germania assinou uma parceria
com o Clube Americano do Rio de Janeiro. Com
prazo determinado, o convênio vai durar até o
final deste ano de 2008 e poderá ser prorrogado
por prazo indeterminado. Esta parceria
possibilitará aos associados e familiares das duas
agremiações a freqüência regular às dependências
sociais de ambos os clubes. Para isto, basta
apresentar a carteira social. O Clube Americano
fica na avenida Rio Branco nº123 – 21ºandar no
centro da cidade.

Germania & A.C.P.
A Sociedade Germania também firmou outro

convênio, desta vez com a Associação Carioca de
Poker – ACP, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº08.038.593/0001-97 filiada à
Confederação Brasileira de Poker. O local da antiga
sala de ginástica deu lugar a um luxuoso espaço bem
equipado, palco para as atividades dos membros da
associação. O grupo conveniado tem promovido
um grande aumento nas atividades do clube. O
restaurante registra um considerável acréscimo de
freqüência e contabiliza um bom reforço em suas
receitas.

exortar aos demais associados e amigos que sigam
o exemplo. Tragam idéias, sugestões, projetos e
doações deste gênero.

Obras de arte: Da associada Vera Hosselmann
Oswaldo Cruz o clube recebeu a doação de um quadro
à óleo. A obra está incorporada à decoração do
prédio da sede. Está exposto no corredor central
do primeiro andar.



Boletim Informativo - Ano 08 nº44 - Março / Abril 2008 Página 4

Bom sinal: Observando o corre-corre dos
garçons, percebi que ultimamente o restaurante
tem contabilizado uma freqüência acima do
esperado. Naturalmente, aos domingos, o clube
recebe um grande número de freqüentadores. O
movimento, entretanto, têm sido melhor que a
média dos últimos meses. Bom sinal! Esta é a
maior prova da competência do pessoal da casa,
aliada ao preço convidativo do buffet. É sempre
importante repetir: Evite atropelos de última
hora, faça sua reserva com antecedência.

Olhos de águia: De longe pude observar
a grande movimentação em torno da Festa
Tropical. Do alto da pérgula foi possível ver o
quão elegante estavam as mesas. O local estava
realmente bonito. E muita gente boa veio
prestigiar. Alguns colegas de trabalho me
confessaram que a festa foi muito elogiada. Aliás,
a mais badalada dos últimos meses. Serve de
inspiração para futuros eventos. Como nada no
mundo é perfeito, a turma sugeriu uma música
mais dançante e, claro, a pista para dançar.

Palco perfeito: O ano de 2008 inspira.
Diferente do ano passado, o primeiro bimestre
registrou uma acentuada melhoria de ânimos.
Os bancos vazios de outrora agora respondem
com um movimento mais constante e
animador. Some-se a isto o otimismo visível
dos novos diretores.

Harmonia: Uma sociedade não se faz com
a simples soma de seres pensantes. É sabido que
harmonia não se constrói jamais com interesses
e ciúmes. O todo é infinitamente mais
importante que a parte. O clube necessita de
lideres não de chefes. O momento é de união, o
momento é de cooperação, não é hora de oposição.

Time guerreiro: Não posso deixar de
registrar os bons resultados obtidos pelo clube
na área jurídica, especificamente no meu setor,
no segundo semestre de 2007. O início
preocupava, mas, conseguimos virar o jogo que
parecia perdido no final do ano. Montamos um
bom grupo de trabalho que, com bastante
paciência, dedicação e perseverança, obteve
relativas vitórias.

Lambari x Tubarão: Tenho repetido
sempre que o mundo globalizado exige

Área perfeita
Na área livre do parque aquático anexa à

churrasqueira foram feitas obras de
impermeabilização com cimento e massa especial.
Esta é a primeira etapa das obras previstas para o
local. Na segunda fase será assentado o piso São
Tomé que deixará a área ainda mais bonita.

Piso e portões
Foram restaurados os portões de madeira que

dão acesso à piscina. As antigas peças foram
reformadas com madeira maçaranduba. O piso
externo dos banheiros e vestiários receberam obras
de rejuntamento. O material usado foi cimento
branco. O prédio da academia hoje utilizado pelo
convênio Germania & Laboratório da Saúde foi
pintado na cor branca, “toque sublime”.

competência política.
Nenhuma área das ciências
sociais teve ou terá sucesso
se não for precedida de uma
ampla avaliação política. Observe-se hoje os
pequenos estabelecimentos de varejo que se
juntam para conseguir melhores preços junto
aos fornecedores e, assim, poder enfrentar os
grandes do setor. Os convênios são necessários.
Fortalecem a estrutura da organização, trazem
divisas e ampliam o ângulo de visão dos
conveniados. Caminhar sozinho é uma tarefa
inglória e certamente vai levá-lo ao fracasso.
Se opor a isto é fazer gol contra, se opor a isto
é perder campeonato.

Corrida de obstáculos: Há oito anos fui
convidado para colaborar com o boletim. O que
antes era colaboração se transformou em
responsabilidade. E para mim, o que era
obrigação virou prazer. Entretanto, muitas
vezes o cansaço impede que consigamos cruzar
a linha final, agradar a todos. Por isso entendo
que é chegada a hora de passar o bastão. É
necessário ver caras novas e estilos novos.
Venha juntar-se a esta equipe. Envie seu material
escrito à secretaria do clube em arquivos digitais
no formato.txt. Os textos deverão conter uma
média de 550 palavras, sem qualquer formatação
As fotos deverão ser enviadas no formato .jpg
com 300 dpi. Todo o material deverá ser enviado
até o dia quinze dos meses pares.

Acertei: Nesses oito anos de prazer, escrevi
106.752 palavras. Digitei 660.096 teclas.
Escrevi 1.728 parágrafos em 8.832 linhas.
Acredito que tenha acertado 98% do que produzi.

Parabéns: O grupo “Muntere Muttis”, um
dos mais antigos grupos de bolão do clube,
completa em março mais um aniversário. Desta
vez, as alegres mamães se reúnem para
comemorar meio século de existência.

Parabéns Muntere Muttis!
Cascata de frutas: A beleza dos arranjos de

frutas preparados pelo Roberto e sua equipe saltam
aos olhos, inspiram e instigam a imaginação.

Afinal, quantos irão aderir à idéia?

Oitenta anos
Também foi restaurada a escadaria de acesso

ao clube, primeiro patamar de descida. O trabalho
visa recuperar o piso e as estruturas dos degraus que
estavam bastante castigados pelo tempo. É
importante lembrar que o prédio da sede juntamente
com a escadaria foram construídos nos anos 30 do
século passado. Há quase oitenta anos, portanto.

Armários e grades
As obras de reforma da recepção da secretaria

estão em fase final. Estão sendo construídos
prateleiras e armários em madeira. Após os serviços
de marcenaria, a sala será emassada e pintada.
Também as grades de proteção das janelas estão
sendo reformadas. Estes serviços buscam dar um
toque mais agradável ao local que é a primeira porta
de entrada de visitantes.

AndançasAndançasAndançasAndançasAndanças BergPardin
bergpardin@hotmail.com

Dia-a-diaDia-a-diaDia-a-diaDia-a-diaDia-a-dia

Venha Participar!


