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Dia 1 – Sexta-feira
Feriado Dia do Trabalho

Funcionamento restrito às áreas de lazer.

Dia 10 – Domingo
Dia das Mães

Buffet Especial do Dia das Mães
Programação intensa durante todo o dia

Ligue e faça sua reserva com antecedência
pelos tel.: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 14 – Quinta-feira
WunderJazz

Apresentações quinzenais
Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 14 – Quinta-feira
Círculo Austro-Brasileiro

Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 22 – Sexta-feira
Queijos e Vinhos
Programação Especial.

Reúna a família, traga os amigos.
Um grande evento espera por você

Ligue e informe-se: 2274-2598 ou 2274-2599

J U N H OJ U N H OJ U N H OJ U N H OJ U N H O
Dia 11 – Quinta-feira

Feriado Corpus Christi
Funcionamento restrito às áreas de lazer

Dia 12 - Sexta-feira
Dia dos Namorados

Programação especial
para comemorar a data

Traga seu namorado ou sua namorada e
venha festejar conosco

Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 28 – Domingo
Festa de São João

Reúna a família, traga os amigos.
Programação caipira a partir das 12:00 horas

Informe-se: 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

Era uma festa italiana que começou exatamente
no horário previsto, numa autêntica pontualidade
britânica. Naquela hora, os convidados já se
aglomeravam na recepção em busca dos convites.
No salão, a turma estava ansiosa para provar o tão
propalado cardápio italiano. Ressalte-se que era
um cardápio de dar água na boca, como já é tradição
na culinária italiana. Um buffet de massas e saladas
especialmente preparadas para o evento. Isto sem
contar o talharim ao alho e óleo do Gil, que agradou,

fez sucesso e ainda mereceu efusivos elogios. Como
nada no mundo é perfeito, o tiramisu não conseguiu
acompanhar o nível dos outros pratos, nada,
entretanto, que tirasse o brilho do serviço.

Mas o colorido da noite ficou por conta da
música. Cynthia Rammelt resumiu em uma única
palavra: - Maravilhosa! E realmente a música foi o
destaque da noite, música italiana de qualidade, claro.
O responsável pelos acordes foi o Conjunto itálico
do Salvatore. O músico, conhecido das noites
cariocas, toca sempre no Dom Camilo, famoso em

Festa Italiana - Uma surpresa agradável
Copacabana. Salvatore fez sua estréia no salão nobre
do clube na noite de 24 de abril e conseguiu arrancar
elogios do pessoal da casa. Muito simpático,
cumprimentou a todos de mesa em mesa e tocou
até meia noite, divertindo e alegrando
aproximadamente setenta pessoas.

A Festa Italiana juntou o que há de melhor em
eventos com música ao vivo. É o tipo de festa que
consegue agregar e provocar interação entre os
expectadores. Quando dirigida especialmente às

mesas, a música descontrai; diverte; provoca e em
muitos casos chega a emocionar. A atenção dada
pelos músicos ao público é algo prazeroso que, sem
dúvida, deixa um gostinho de “quero mais”.

São eventos desta natureza que atraem a
simpatia de gente que prima pela beleza da
simplicidade. Apesar da semana curta em função
dos feriados, a festa foi realmente uma surpresa
agradável. Quem veio, gostou.

Assembleia Geral Extraordinária
No dia 18 de março o presidente Francisco

Xavier Esperança, no uso das atribuições que lhe
confere os estatutos sociais reuniu os associados em
“Assembleia Geral”, para deliberar, de forma
extraordinária, assuntos de relevante e urgente
interesse da Sociedade Germania. Na pauta, alteração
de alguns artigos dos estatutos sociais visando à
criação do título especial; discussões a respeito do
valor do título patrimonial e do título especial e
também a adequação dos estatutos ao Código Civil
de 2002. Mas a razão principal da Assembleia foi, na
realidade, traçar novos caminhos para a retomada
do desenvolvimento harmônico dos setores do clube
cujos pilares financeiros foram seriamente abalados
no último semestre com a crise econômica mundial
e com a brutal redução do Quadro Social.

Da reunião, participaram membros dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal, além da diretoria.
Em substituição ao Sr.Carlos Frederico Fulda,
diretor-secretário, a Sra.Margret Möller ficou
responsável pela ata da Assembleia.

Um dos pontos principais da reunião foi a
explanação do Sr.Dietmar Schupp, especialista em
planejamento financeiro. Utilizando-se de
equipamento data-show, o profissional detalhou a
situação econômica da Sociedade Germania. Ao
Sr.Harald Gübitz coube os detalhes contábeis e ao
presidente Francisco Esperança a análise jurídica
das decisões. Todos os associados presentes tiveram
a oportunidade de ver o raio X do que é o clube nos
dias de hoje. Ao finalizar a sua exposição e,

conforme atestou expressamente no seu relatório,
Dietmar assim descreveu a sua análise: “A
Sociedade Germania é viável. Depende só de nós.
É a Sociedade que todos nós desejamos”.

Das discussões da Assembleia foram tomadas
algumas medidas que serão implementadas em curto
prazo:

-Apresentação de planejamento financeiro;
-Criação do Título Especial de Sócio-Proprietário;
-Fixação do valor do Título Especial em

R$ 3.000,00;
-Manutenção do valor do Título de Sócio-

Proprietário em R$ 3.000,00;
-Alteração nos procedimentos para a situação

do Sócio-Veterano;
-Alteração nos critérios para a condição de

Sócio-Proprietário Ausente;
-Mudanças no status dos Sócios beneméritos;
-Fixação do valor do título em caso de

dissolução da sociedade;
-Adequação dos estatutos ao novo Código Civil

(2002).
Ao final da Assembleia, o presidente Francisco

Xavier Esperança e os demais membros da mesa
agradeceram a participação dos associados na
reunião. Exortou a compreensão do quadro social
no sentido de colaborar para o reequilíbrio das
finanças do clube e a sua retomada do crescimento.
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A Festa Italiana juntou o que há de melhor em eventos
com música ao vivo.

É o tipo de festa que diverte, alegra, descontrai e em
muitos casos emociona.
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Da junção de café da manhã (Breakfast) com
almoço (Lunch), nasceu o Brunch que, na verdade,
é uma forma de convidar os amigos para reuniões
informais após o café e antes do almoço. Esta é a
regra. A idéia, moda em hotéis, também conquistou
as residências e clubes sociais. Exatamente por ser
uma mistura dos dois serviços, o Brunch incorpora
as vantagens de ambos. É, realmente, muito
apropriado para celebrações informais.

A Sociedade Germania, aos poucos vai aderindo
às facilidades do Brunch. Pela simplicidade do
serviço tudo é mais fácil, mas nem por isso menos
qualificado. Domingo, dia 26 de abril, o clube
ofereceu um super Brunch acompanhado de Jazz.
Logo às 11 da manhã um grupo de seleto de oitenta
associados se reuniu na sala de estar para aplaudir

JazzBrunch - Simples e rápido
os músicos. Como Brunch tem sinônimo de comidas
leves, o destaque ficou por conta do sanduíche de
salmão preparado pelo Roberto e sua equipe. A
iniciativa foi bastante agradável.

Tiramissu - Delícia italiana
Depois de um longo período de férias,

retornamos a esta coluna
com informações sobre
gastronomia e culinária.

O povo italiano que
difundiu a língua latina pelo
mundo, que inventou
deliciosos sorvetes, pizzas,
bons vinhos, o refinamento
cultural e artístico,

sobretudo em cidades como Veneza e Florença,
também influenciou na qualidade de uma boa
sobremesa. Aproveitando a festa realizada no dia
24 de abril “Uma noite Italiana”, aqui vai uma
receita para dar água na boca.

Tiramisu
Ingredientes: 2 gemas de ovos, 50 gr. De açúcar,

250 gr. de queijo mascarpone em temperatura
ambiente, 125 gr. de creme de leite fresco, 100

gr.de biscoito champanhe, 50ml.de licor marsala,
150ml.de café forte e frio, quantidade suficiente de
chocolate em pó para polvilhar.

Preparação:
-Bata o creme de leite fresco em ponto de

chantilly. Reserve;
-Bater as gemas com o açúcar até ficar bem

esbranquiçada, unir suavemente o mascarpone
amassado com um garfo sem bater, em seguida
adicione o chantilly;

-Montar camadas com os biscoitos molhados
na mistura de café com o licor, começando pelo
creme e fazendo somente duas camadas de biscoito
e três de creme;

-Reservar na geladeira por 2 horas e polvilhar
de chocolate antes de servir.

Oma Piliçari
Universidade Estácio de Sá

Sanduiche de Salmão - Destaque do Brunch.
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Dia-a-diaDia-a-diaDia-a-diaDia-a-diaDia-a-dia

Reserve estas datas
e Venha Participar!

Como regra geral, podemos definir a grafologia
como o estudo da personalidade por meio da escrita.
Segundo estudiosos, é possível através desta ciência,
conhecer as características pessoais do escritor,
bem como a evolução de sua personalidade. O nível

intelectual, aptidões, iniciativa, estabilidade emocional,
produtividade e outras características também podem
ser observadas através do estudo grafológico.

Dia 26 de março, Ilse Calen, especialista em
grafologia segundo a escola alemã, veio ao clube
para falar do assunto. O salão do primeiro andar
recebeu excelente público. Curiosos e surpresos, os
quase 100 presentes participaram ativamente da
exposição. Foram exibidos no quadro e na tela uma

série de textos manuscritos e, a partir deles, Ilse
discorria a respeito das características pessoais do
seu autor segundo técnicas da grafologia. Algumas
análises feitas a partir de manuscritos de pessoas
públicas conhecidas causaram espanto e
surpreenderam a atenta assistência.

Palestra Grafologia

Serviços aqui e ali
A substituição do piso do salão anexo à pista de

dança do primeiro andar já está em andamento. No
local serão assentados 50 m2 de piso. As calhas do
telhado ganharam reforço impermeabilizante de
carbolacho para eliminar de vez os vazamentos
durante o período de chuvas. Continuam os
pequenos reparos na cozinha, desta vez, houve
troca de tubulação e sifão da pia principal. O parque

infantil também não foi esquecido. Houve troca de
roldanas dos equipamentos do setor.

Com muito gás
A instalação de gás glp na cozinha e

churrasqueiras do clube foi uma solução de
economia. Manutenções periódicas são necessárias.
Neste bimestre, para corrigir pequenos problemas
de funcionamento, as tubulações da churrasqueira
foram recuperadas e as torneiras trocadas.

De volta a casa: Após alguns meses distante
do clube e dos amigos, eis que retorna ao nosso
meio e, especialmente ao boletim, a associada
Oma Piliçari. A família Piliçari é daquelas que
modificam qualquer ambiente. São
participativos, prestativos e sempre dispostos
a ajudar. O pessoal de serviço da Germania pode
atestar isto. Sejam bem vindos!

Eternas pioneiras: O tradicionalíssimo
grupo de bolão “Muntere Muttis” representado
pelas associadas Christa Kunzer, Cely Riechert,
Ilze Laplan, Hortência Weisshuhn, Karin Gübitz
e Margarita Bartz, completou no último dia 18
de março mais um ano de existência. Como de
praxe, as incansáveis pioneiras se reuniram para
comemorar a data. A cena se repete desde 1958.
Pode parecer incrível, mas já se vão 51 anos
desde a primeira reunião. Fica o convite às novas
gerações: O clube possui excelente estrutura para
a prática do bolão. São canchas elogiadas por
profissionais consagrados. Junte-se ao grupo,
associe-se! É simples, é divertido, é saudável.
Nossos parabéns às alegres mamães.

Parabéns Layana: Notícia de 5 linhas
nesta coluna quando da convocação para a
Seleção Brasileira, Layana também foi matéria
especial do jornal “O Globo” do dia 12 de abril.
Desta vez, a menina mereceu metade da página
do caderno de esportes do jornal daquele dia. A
matéria “Pedra preciosa da Rocinha”, escrita
pelo jornalista Cláudio Nogueira, enaltece a força
de vontade da menina que, aos 16 anos não
conhece a palavra obstáculos. Treina no clube
há quatro anos e, neste tempo já conquistou
muita coisa, desde bolsas de estudo até o
reconhecimento dos profissionais do basquete.
Seu treinador, Rafael Zaremba, diz que a menina
“é um talento especial”. A prática de esportes,
além de necessária à saúde, é também uma forma
de abrir portas. Parabéns Layana!

Cumplicidade: No segundo semestre de
2008 a economia mundial sofreu um baque com
a crise americana que respingou de norte a sul. O
clube também foi afetado e sofre com a situação.
Os resultados, sentidos de imediato estão sendo
objeto de intensos debates e reuniões em busca
de soluções. Mas toda e qualquer solução inclui
você, associado. O clube não irá a lugar algum se
não for contigo. É uma relação de cumplicidade
que depende unicamente da sua participação.

De mãos dadas: São vários os eventos
programados para o primeiro semestre e outros
tantos para a segunda parte do ano. Se o pessoal
da casa participar, seguramente o sucesso estará
garantido. Almir da Costa Seixas, capa deste
boletim, e sua esposa, a simpática Alba tem sido
um dos maiores exemplos de participação nos

assuntos do clube. Além de
apresentar gente nova ao
quadro social, ele está
sempre presente aos
eventos internos. O mesmo acontece com Bruni
Huppe que, igualmente, tem trazido enorme
colaboração. É claro que deixei de citar outros
nomes, mas não faltará oportunidade. Escreva,
envie suas sugestões, participe!

Coração de cavalheiro: Na área jurídico-
trabalhista, o clube não registrou novos
problemas, aliás, há dois anos não registramos
novos problemas. Mas o movimento atual,
claro, tira do sério qualquer profissional que
prima pela ética e pelo bom senso. Para quem
leva o clube a sério, ficar ouvindo inverdades e
abobrinhas diante do tribunal, pode arrastar
qualquer um a “um dia de fúria”. Tudo fruto do
coração grande da mamãe Germania. O assunto
já está em fase de execução. O ano de 2009
promete ser crucial para a área, nada, entretanto,
que assuste os fieis cavaleiros.

Carinhosamente Veterana: Há trinta e
cinco anos assídua freqüentadora dos eventos

sociais do clube.
Simpática e
e x t r e m a m e n t e
prestativa, a pintora
Elisabeth Steinbrueck
já faz por merecer o
título de sócia
veterana. Há algum
tempo, entretanto, a
artista não tem sido
vista nos salões do

clube. Por carta ela, ela respondeu: “Tenho
saudades do clube, mas estou adoentada e não
posso mais ir com tanta freqüência, e não posso
mais fazer o que mais gosto, dançar. Mas
sempre que puder, estarei presente.
Carinhosamente Elisabeth.”. De nossa parte,
torcemos pelo pronto restabelecimento da
querida Elisabeth.

Enrolado: Interessantíssima a palestra
ministrada por Ilse Calen dia 26 de março. A
especialista foi recebida por quase 100 pessoas
atentas às técnicas da ciência da grafologia. De
longe, pude observar algumas reflexões e uma,
em especial, me chamou à atenção. A palestrante
analisou uma assinatura que apresentava em sua
grafia uma série de voltas, de curvas e idas e
vindas e a classificou como uma pessoa de
provável comportamento enrolado. Fiquei
imaginando a minha própria assinatura que tem
grafia muito parecida àquela apresentada na tela.
Estarei enganado ou devo ficar realmente
preocupado, o que você acha?

AndançasAndançasAndançasAndançasAndanças BergPardin
bergpardin@hotmail.com

O público lotou o salão para assistir à palestra
de Ilse Calen.

Ilse Calen conversa com amigos.


