
JANEIRO

Dia 01 - Sábado / Feriado
“CONFRATERNIZAÇÃO”

Venha, traga a familia e os amigos para o
tradicional almoço de confraternização.

Vamos brindar a chegada de 2005 em grande
estilo.

Dia 08 - Sábado / 19:00 h
“CONCERTO MUSICAL”

Pianista: Gustavo Bianchi
Couvert artístico: R$ 5,00

Informações: Tel.:22-74-25-98/25-99

Dia 14 - Sexta-feira / 20:30 h
“BUFFET DE VERÃO”

Pérgula da piscina
Traga a familia e os amigos para saborear
uma grande variedade de frios e saladas

Dia 15 - Sábado / 19:00 h
Apresentação musical

“Siegtal-Quartet” Coral Volks Lieder
Couvert artístico: R$ 5,00

Informações: Tel.: 22-74-25-98/25-99

Dia 20 - Quinta-feira / Feriado de São
Sebastião

Somente áreas de lazer até as 18:00 horas

Dia 28 - Sexta-feira / 20:30 h
“BUFFET DE MASSAS”

Uma grande variedade de massas para você,
familiares e amigos

FEVEREIRO

Dia 08 - Terça-feira / Carnaval
Somente áreas de lazer até as 18:00 horas

Dia 09 - Quarta-feira / Cinzas
Expediente a partir de 12:00 horas

Dia 17 - Quinta-feira / 21:00 h
“WUNDERJAZZ”

Venha curtir uma noite agradável ao som de
Jazz e Bossa Nova

O sexteto inicia a temporada 2005 esperando
por você.

Dia 25 - Sexta-feira / 20:30 h
“BUFFET DE VERÃO”

Pérgula da piscina
Traga a familia e os amigos para saborear
uma grande variedade de frios e saladas
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Quase 10 anos depois...AgendaAgendaAgendaAgendaAgenda
Já há alguns anos venho desenvolvendo atividades

junto à diretoria da Sociedade Germania. Mesmo antes
de assumir a presidência, eu já exercia algumas funções
administrativas, sempre ajudando de perto os diretores
nas diversas áreas. No ano em que fui eleito presidente,
por ocasião das comemorações dos 174 anos de funda-
ção do clube, como de praxe, fui convidado a proferir o
discurso de abertura. Naquela data, eu destacava as mi-
nhas metas de trabalho e as preocupações com os pro-
blemas que iria enfrentar.

Hoje, quase dez anos depois, relendo aquele discur-
so, percebo que os problemas dos
quais tanto falei ainda estão aqui.
É evidente que se resolvemos a mai-
oria, outros apareceram. Mas, ain-
da fazem parte do nosso meio. Foi
então que me lembrei do caso de um
certo diretor que consultou uma car-
tomante buscando respostas para
seu futuro como diretor do clube.
Minhas palavras naquela data ain-
da soam hoje como perfeitamente
atuais. Gostaria de relembrá-las:

Aquele diretor, lembro-me
bem, nomeado e muito motivado,
achou que poderia resolver facil-
mente todos os problemas da Soci-
edade Germania. Começou, então,
a trabalhar intensa e dedicadamente.
E quanto mais trabalhava, mais tra-
balho tinha e mais problemas sur-
giam. Um dia, apavorado, resolveu procurar uma carto-
mante, pois queria saber onde e como aquilo tudo iria
terminar; se iria conseguir chegar até o fim. A cartoman-
te depois de escutá-lo pacientemente disse apenas:
“Como diretor da Sociedade Germania você vai traba-
lhar intensa e dedicadamente durante 10 anos. Quanto
mais você trabalhar, mais trabalho você terá, mais pro-
blemas irão aparecer. Os problemas de maior urgência
você procurará resolver logo, os outros o próprio tempo
o ajudará a resolver. Depois de 10 anos, bem depois de
10 anos – depois de 10 anos o que, indagou o impacien-
te diretor – bem, depois de 10 anos, disse a cartomante,
você se acostuma”.

Como presidente eleito senti na data da eleição uma
dupla sensação. Primeiro a sensação da honra que me
foi concedida ao ser eleito mandatário de tão seleta soci-
edade; uma sensação difícil de ser traduzida em pala-
vras. A segunda foi uma sensação totalmente adversa da
primeira: um misto de responsabilidade, obrigação e um
pouco de tristeza. Depois de muito pensar e repensar, eu
defini esta segunda sensação como a sensação de um
condenado. A palavra condenado é uma palavra forte,
desprovida de qualquer sensibilidade e tem, no nosso
meio, um significado muito especial: não se deve jamais,
em momento algum, confundir a pessoa do presidente,
de um diretor, com a pessoa de um amigo. O amigo é
aquele, todos sabem, que está sempre ao nosso lado. É
aquele que direta ou indiretamente perdoa quaisquer
excessos. O presidente tem por obrigação e dever zelar
pela tranqüilidade, pela moralidade, pela disciplina e pelo
bem estar social. Não pode, em momento algum, em
época alguma, abrir qualquer precedente.  Então chega-
rá o momento em que como presidente eu terei que con-
trariar os interesses pessoais de um amigo. Aquele dia
em que terei que punir disciplinarmente um amigo. Neste

momento, eu estarei condenado a romper uma grande
amizade.

Durante esse tempo em que comando a direção do
clube, foi preciso dizer muitos “nãos”. Os “sins” não
representavam a maioria dos associados. Nestes quase
dez anos, agregamos muita coisa ao patrimônio da So-
ciedade. No ano da minha posse, o clube sequer sonha-
va com uma piscina aquecida; a sauna, a pérgula, as
canchas de bolão, os salões do restaurante, o salão de
sinuca, a biblioteca, o WunderBar necessitavam de ur-
gente reforma e o parque aquático se limitava à piscina

e a sauna. Na área administrativa,
apesar dos avanços da gestão ante-
rior, ainda havia muito para fazer.
As perdas do restaurante atingiam
altos percentuais; hoje, o desperdí-
cio é ínfimo. Tudo isto, graças ao
apoio incansável das pessoas que
comigo assumiram o compromisso
de levar adiante a idéia de moder-
nização do clube e principalmente,
a vigilância implacável do amigo e
companheiro de diretoria Nelson
Cunha. Eu costumo dizer que o Nel-
son tem um coração muito grande.
Mas este mesmo coração, apesar da
grandeza, não pode abraçar a todos;
por isso, de vez em quando é neces-
sário dizer “não”. Muitas vezes, es-
tas negativas são mal interpretadas.
Em muitas oportunidades eu fui in-

terpelado por associados questionando o aumento das
mensalidades, do preço do aluguel dos salões para even-
tos, o porquê do aumento do preço do buffet, das bebi-
das e por múltiplas vezes tive que explicar que as cir-
cunstâncias e as crises econômicas, com os aumentos
desenfreados e progressivos dos encargos sociais, refe-
rentes inclusive quanto a manutenção do nosso
patrimônio, nos impunha este desconforto e nos obriga-
va a nos adaptar às condições impostas, evitando preju-
ízos e deterioração da nossa Sociedade. Mas ainda há
muito para fazer, e haverá sempre. No dia em que não
houver mais nada na Germania para fazer, terei certeza
que cumpri minha missão, assim como o fizeram todos
os ex-presidentes e ex-diretores que me precederam.
Sozinho, entretanto, não vamos chegar a lugar algum.
Precisamos de você, associado. Precisamos de você do
nosso lado, aqui, dedicando um pouco do seu tempo à
Sociedade Germania. Precisamos de idéias, projetos,
planos plausíveis e economicamente viáveis, que tragam
receitas para o clube. Como? Simples. Vamos trazer os
amigos para complementar o nosso quadro social. Va-
mos fazer uma campanha nos moldes – Venha, veja e
fique conosco! Pense sempre, prezado associado, o que
você pode fazer para o engrandecimento de sua
Germânia, e não apenas o que ela pode fazer por você. A
Germânia é a extensão de nossas casas e merece todo o
nosso afeto, nosso entusiasmo, devotamento e dedica-
ção.

Que o ano de 2005 seja um ano de grande prosperi-
dade, pleno de esperanças, de alegrias e realizações para
todos nós e também para a nossa Germânia.

Muito obrigado e agradecido pela atenção.

Francisco Xavier Esperança
Presidente

Buffet Germania - Grande variedade de pratos
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Presidente
Francisco Xavier Esperança

1ºVice-Presidente
Ludwig Zellner

2ºVice-Presidente
Werner Flohr

Diretor-Tesoureiro
Nelson Cunha

Diretor Cultural
Guilherme Luiz Sauerbronn

Diretora Social
Cynthia Maria Rammelt Varaldo

1ºDiretor-Secretário
Fernando de Abreu Porto

2ºDiretor-Secretário
Cláudio José Bianchini

Diretor de Sede
Carlos Frederico Fulda

Diretor de Patrimônio
João Baptista Collet – Solberg

Diretor de Esportes
Raul Romanno Strattner

Produção e Redação
Lindemberg Ferreira Pardim

Supervisão
Guilherme Luiz Sauerbronn

Distribuição
Secretaria do Clube

Tiragem
1600 exemplares

Periodicidade
Bimestral

Sociedade Germania
Rua Antenor Rangel, 210 – Gávea

Rio de Janeiro –RJ / CEP : 22.451-160
Tel.: (21) 22-74-25-98/22-74-25-99

www.sociedadegermania.com.br

QUARTAS-FEIRAS

1ºLUGAR SR. MARKL 18.777 PONTOS

2º LUGAR SR. RIECHERT 17.121 PONTOS

3º LUGAR SR. HILLEBRANDT 16.747 PONTOS

SÁBADOS

1ºLUGAR SR. KOEHLER 8.905 PONTOS

2º LUGAR SR. RIECHERT 8.196 PONTOS

3º LUGAR SR. RUEGER 7.975 PONTOS

Com o nosso ultimo torneio em dezembro, encerra-
mos as nossas atividades de 2004.

Os vencedores foram:

Os torneios das quartas-feiras tem reinicio marca-
do para o dia 05 de janeiro de 2005 no horário de 17:30
às 21:00 horas e são realizados na sala de jogos do clu-
be.

Não deixem de participar.

Gut Blatt !!

Hanz Adolf Fischer

SkatSkatSkatSkatSkat

AconteceAconteceAconteceAconteceAcontece
Aulas de alemão

O curso de alemão, ministrado pela professora Helga
Mertens do Goethe Institut iniciará o período letivo de
2005 no dia 09 de março. As aulas serão ministradas
em três níveis, sempre às quartas-feiras:

17 :00 h – Conversação avançado;

19:00 h – Curso de iniciação;

20:30 h – Curso com livro Stufen II.

Maiores informações pelo tel.: 22-62-57-60

Novas regras para
massagem

Apesar de intensamente divulgadas; as normas para
reservas de horário na massagem não surtiram o efeito
desejado. Por este motivo a diretoria resolveu alterá-las:

a) Se você fizer reserva de horário para massagem
deverá cumpri-la. Comparecendo ou não, será cobrado
o valor devido;

b) Cancelamentos serão aceitos e não serão cobra-
dos se forem avisados com antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas do horário marcado.

Estas decisões visam acabar definitivamente com
os períodos vagos no expediente e, por conseqüência,
prestar melhor atendimento aos reais interessados no
serviço.

Pilates na Germania
No dia 03 de novembro foi inaugurado um novo

espaço para o exercício físico. A parceria assinada com
o Laboratório da Saúde, empreendimento de proprieda-
de de J.Cleber, já proporcionava a prática de diversas
atividades físicas e agora inclui também a técnica do
alemão Josef Pilates.  Numa sala de 180m2 rodeada de
árvores centenárias, um ambiente tranqüilo e confortá-

vel o prof J.Cléber e equipe convidam para o seu mais
novo espaço junto à natureza. Ligue: 22-94-12-77

Buffet especial
Todos os domingos, sem exceção, o buffet é especial.

Uma grande variedade de pratos esperam por você. São
4 pratos quentes, 3 guarnições, 10  tábuas de frios, 10
tipos diferentes de saladas e 6 tipos de sobremesas, entre
Apfelstrudel e tortas diversas. O preço é bastante convi-
dativo. Anote na sua agenda, reúna a familia e os amigos
e venha passar as tardes de domingo conosco. Lembre-se,
buffet especial dias 2, 9, 16, 23 e 30 de janeiro e 6, 13,
20 e 27 de fevereiro. Ligue e faça sua reserva.

Para 2005, fixamos as seguintes datas para os nos-
sos torneios de sábado sempre às 15:00 h

D I A M ÊS

19 MARÇO

16 ABRIL

14 MAIO

11 JUNHO

23 JULHO

13 AGOSTO

10 SETEMBRO

22 OUTUBRO

19 NOVEMBRO

10 DEZEMBRO

O boletim informativo é bimestral. Durante 45 dias
procuramos observar tudo o que acontece à nossa volta em
busca das informações que vão ilustrar o trabalho seguinte.
Dentro do possível, procuramos cobrir todas as áreas da
Sociedade, mas nem sempre obtemos êxito nesta empreitada.
Por vários motivos: Em muitos casos, os responsáveis pela
área não enviam o material ou mandam fora do prazo; de
forma incorreta e incompleta ou não tem interesse em
divulgá-la. Às vezes, temos a notícia, este ou aquele
associado foi campeão, mas não sabemos de quê, nem onde,
nem como. E também não sabemos quem é a fonte da
informação ou quando sabemos não a encontramos.

Em geral, o dia 15 dos meses pares é o prazo para o
fechamento da edição. Nesta data, já estamos com todo o
texto redigido, faltando apenas a diagramação. Após o
trabalho de diagramação enviamos os arquivos para a gráfica.
Uma semana é o tempo necessário para que o informativo
seja impresso. E também é de uma semana o tempo que a
secretaria tem para enviar o material para a casa dos
associados. É grande a nossa vontade de fazer um trabalho
cada vez melhor. Mas dependemos de você, associado. Se
você tem interesse em ver seu material publicado entre em
contato conosco. Escreva para o e-mail da Sociedade
Germania, informe-se por telefone ou escreva para o e-mail
abaixo. O boletim é seu! Estamos à sua disposição.

BergPardin
lfpardim@aol.com

secretaria@sociedadegermania.com.br

Buffet Germania - Todos os domingos
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QUADRO GERAL

DE ATIVIDADES
ATIVIDADES DIAS HORÁRIOS

CURSO DE ALEMÃO
Profº.Karin Helga Mertens

(Goethe Institut)
Quartas

17:00 às 22:00
em 3 turmas

TENIS Terças
07:00 às 11:00
15:00 às 22:00

Quartas 13:30 às 17:30

Quintas
07:00 às 11:00
14:00 às 22:00

Sextas 15:00 às 17:00

BOLÃO Ter a Sex 15:00 às 24.00

Sábados 10:00 às 22:00

Domingos 10:00 às 19:00

SKAT Quartas 17:30 às 21:00

Sábados 15:00 horas

MASSAGEM
Lourdes

25-01-20-75
Qua/Sex

08:30 às 13:00
19:00 às 22:00

Sab/Dom 08:00 às 17:00

BASQUETE
ZeroBasket

Prof.JoséRoberto
O.Magalhães
24-29-95-60

Ter/Qui
16:00 às 17:00
17:00 às 18.00

BASQUETE
VemSer

Prof.Raphael Zaremba
92-05-93-01

Qua 16:00 às 19:00

Sex 16:00 às 20:00

Sábados 09:00 às 14:00

YOGA
ProfªZélia M.M.Zeidan

22-34-46-45
Ter/Qui

Informações na
secretaria

GINÁSTICA
ProfªMartha Moesch

99-99-65-44
Ter a Sex

08:00 às 09:00
09:00 às 10:00
17:15 às 18:15
18:30 às 19:30

NATAÇÃO
Prof.Claudio Pessoa

Goulart
25-12-48-00

Ter/Qui

07:00 às 08:00
08:00 às 09:00
09:00 às 10:00
17:00 às 18:00
18:00 às 19:00
19:00 às 20:00

Quartas
07:00 às 08:00
08:00 às 09:00
09:00 às 10:00

HYOIWA
(A evolução da
hidroginástica)
Prof.J.Cléber
22-94-12-77

Ter/Qui
10:30 às 11:30
20:00 às 21:00

Qua/Sex

09:15 às 10:15
10:15 às 11:15
11:15 às 12:15
19:30 às 20:30

HÓQUEI Quartas 21:00 (misto)

Sábados
15:00 (fem)
17:00 (masc)

PISCINA Ter/Qui 08:00 às 18:00

Qua/Sex 08.00 às 21:30

Sáb/Dom 10:00 às 18:00

SAUNA Qua/Sex 18:00 às 21:30

Sáb/Dom 10:00 às 18:00

WUNDERBAR Ter a Sáb 18:00 às 24:00

Domingos 12:00 às 20:00

RESTAURANTE
SOCIAL

Ter a Sex 18:00 às 24:00

Sábados 12:00 às 24:00

Domingos 12:00 às 20:00

BUFFET ESPECIAL Domingos 12.00 às 16:00

Coisas da GermaniaCoisas da GermaniaCoisas da GermaniaCoisas da GermaniaCoisas da Germania
Homenageados em
Nova Friburgo

A Sociedade Germania participou nos dias 22, 23 e
24 de outubro das festividades em comemoração aos 30
anos do ginásio de bolão da SEF, em Nova Friburgo.

Na ocasião, foram homenageados vários jogadores
atuais e veteranos. Da Germania, apesar das ausências
importantes e muito sentidas; Dietmar Schupp, João
Baptista C. Solberg (Tista), Bernward Klein e Álvaro
Eduardo Klein receberam diplomas de agradecimento
pela presença e pelo desempenho nas competições.

Ainda como parte das comemorações, foi realizada
a 27ª edição da tradicional Taça São Nicolau.

Nestes 30 anos de existência do ginásio, as equipes
da Germania chegaram às finais em 10 oportunidades e
ainda foi campeã da primeira edição, em 1974. Naquele
ano, o time foi formado pelos atletas Ivan Cardoso, Lou-
reiro, Wolfgang Möller, Fritz Hanz, João Fricke, Carl
Zimmer, Dietrich Paul Möller, Taranto e Alberto Jancsó.

Na competição deste ano, a equipe da Germania,
bastante desfalcada, foi apenas participativa e teve que
completar o time com jogadores convidados do grupo
Pica-Paus do CGD/RJ. A 27ªTaça São Nicolau regis-
trou o atleta Tista como o destaque da equipe da
Germania marcando 108,60 pontos. O time campeão
foi a SEF A de Nova Friburgo.

Bauernmalerei
É um tipo de pintura originária dos Alpes nas

regiões que compreendem atualmente a Bavária
na Alemanha e os Alpes Austríacos e Suíços. A pa-
lavra pode ser traduzida do alemão por “pintura
de fazenda” ou “pintura de fazendeiros” o que po-
deria levar a crer que eram os fazendeiros os auto-
res das pinturas; alguns autores, no entanto, co-
mentam que os fazendeiros eram mais comprado-
res das peças pintadas por viajantes artesãos ou
por fabricantes de móveis, como armários e arcas
do que propriamente artistas. Hoje em dia quando
se viaja pelas regiões onde o estilo foi mais usado,
pode-se ver que as casas ainda conservam a deco-
ração da época em que nenhuma parte ficava sem
pintura; buquês de flores eram pintados entre as
janelas do lado de fora das paredes e nas molduras
das janelas e das portas. Dentro das casas os mó-
veis, armários, arcas de roupas, cabeceiras das ca-
mas e também objetos de uso pessoal como caixas
de madeira, que muitas vezes eram dadas como
parte do dote ou do enxoval, tudo era pintado. Os
motivos favoritos eram florais, sendo as flores mais
comuns a rosa (tole), nas suas várias modalidades
e a tulipa, mas também eram utilizados outros ti-
pos de flores assim como cenas religiosas e paisa-
gens que exigiam muita habilidade do artesão.

Os estilos eram influenciados pela arte da épo-
ca em que eram pintados e por isso o Bauernmalerei
passou por vários períodos começando pelo
Renascentista, evoluindo para o Barroco e poste-
riormente para o Biedermeier. No decorrer dos sé-
culos seguintes, como ocorreu com outros gêneros
ele saiu de moda vindo a ressurgir nos séculos XIX
e XX tomando força na Europa, Estados Unidos e
atualmente no Brasil. O estilo, na sua origem, so-
freu e ao mesmo tempo influenciou as artes deco-
rativas européias chamadas em inglês de “folk art”
que se desenvolveram em outros países dando ori-
gem na Rússia ao Vhostovo, na Escandinávia o
Rosemalin, e nos Estados Unidos a tradição levou
ao aparecimento do Estilo Country. No Brasil, os
imigrantes europeus começando pelos portugue-
ses no período colonial e depois pelos descenden-
tes de alemães, no Sul e aqui no Estado do Rio em
Nova Friburgo e em Petrópolis e na capital estão
mantendo viva a tradição do Bauer como se diz
em linguagem comum. Uma curiosidade que pou-
cos sabem devido à força do country americano: o
patchwork é alemão mas se consolida e se aperfei-
çoa depois que a Inglaterra e os Estados Unidos
com os colonos passam a utilizá-lo e divulgá-lo.

Rosa Werneck

A Sra.Rosa Werneck foi uma das expositoras da
Weihnachtswoche onde apresentou a pintura
Bauernmalerei.

Mesa Bauernmalerei

Tista, Dietmar, Bernward e Alvaro Klein

Equipe Germania - Campeã em 1974

Confraternização das equipes A e B da Germania
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Weihnachtswoche

A idéia de transformar os antigos bazares em “Se-
mana de Natal” ou para complicar um pouco,
“Weihnachtswoche”, foi uma sacada genial da Cynthia.
O evento produzido este ano nada teve a ver com os
bazares dos anos anteriores.  Na realidade, foi a reunião
de 33 artistas que expuseram trabalhos cuja temática
principal foi relativa às festas natalinas. Uma coletânea
de obras inspiradas nas festividades de vários países.

Realizada de 25 a 28 de novembro, a
Weihnachtswoche reuniu muita gente talentosa, entre
artistas profissionais e amantes das artes plásticas que
apresentaram as mais diversas tendências na decoração
e arrumação de mesas para a ceia de natal.

Quem veio prestigiar, pode observar a magia do
natal nas peças e mesas expostas.

Passeando pela sala de estar, teve a oportunidade
de ver “Sonho de uma tarde verão” de Beatriz Zellner e
Neyde Galvão. A fartura de uma “Cozinha Indiana” de
Paulo César Senna. A incrível “Naturália, os quatro ele-
mentos” de Ulisses Campanelli. O bonequinho dançan-
do e o simbolismo da arrumação foram os destaques da
obra de Sarah Snitcouski, “Símbolos Judaicos”. Tam-
bém presente na mostra, Nádia Leão Lopez apresentou
o seu “Jantar no Mar Azul”. Christiane Grossi o “Fashion
Quilt Tea Set” e a associada Rosa Werneck apresentou
a pintura Bauernmalerei.

No Espaço Cultural Germania tivemos uma infini-
dade de opções: Pintura em porcelana de Beatriz Zellner;
Ponto Cruz de Cynthia Rammelt Varaldo; Patchwork
de Cristina Sauerbronn; Os incríveis sabonetes artesanais
de Wanda Moreira; Enfeites de Natal de Yvone Arp den-
tre muitos outros.

Foram tantas obras e tantas opções que não temos
espaço suficiente para falar de todas.

Coral afinado
O coral “A Corda” formado por 16 cantores e pa-

trocinado pelo Laboratório da Saúde se apresentou dia
09 de dezembro as 20:30 h. na Sala de Estar e
WunderBar. No repertório, músicas de Milton Nasci-
mento, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Dorival Caymi.
Num salão lotado, os surpresos garçons estampavam no
rosto um misto de alegria e apreensão, isto porque, o
pessoal que veio prestigiar o trabalho do grupo vocal

Artistas expositoras da Weihnachtswoche

não fez reserva e a turma teve que se desdobrar para
atender a todos com rapidez, o que não foi fácil.

Criações em chamas
Realizada nos dias 18, 19, 20 e 21 de novembro, a

exposição foi um apanhado de todo o trabalho que a
artista desenvolve há treze anos em Visconde de Mauá,
lugar onde reside e é proprietária da famosa Casa das
Velas.

Valdicéia Haagen desenvolve um trabalho diversi-
ficado e criativo na fabricação de velas e suportes. São
peças inovadoras e contemporâneas que embelezam e
decoram os mais diversos ambientes.

A luz da vela traz inspiração e cria uma atmosfera
de aconchego, harmonia e romantismo.

Jantar de Natal
Uma chuvinha fina e muitas ausências importantes

foram as marcas do Jantar de Natal 2004. Em viagem
ao exterior, o presidente foi representado pelo diretor de
sede, Sr Carlos Frederico Fulda, que proferiu o tradicio-
nal discurso de fim de ano. O jantar foi precedido por
um cocktail onde a diretoria deu as boas vindas aos con-

vidados. O presidente do conselho deliberativo, Sr
Karlheinz G.Max Hupe por motivos particulares tam-
bém não pode comparecer. Apesar das ausências, a festa
não perdeu a característica que já a acompanha há tan-
tos anos; muita gente elegante, a serenidade e a tranqüi-
lidade da noite.

Papai Noel tropical
A divulgação foi suficiente mas a tônica de 2004

prevaleceu; freqüência pequena. Entretanto, o pessoal
que veio trouxe consigo o combustível necessário para
qualquer festa, principalmente festa infantil; a alegria.
Quase 70 pessoas entre adultos e crianças participaram
de muitas brincadeiras. Um Papai Noel sem colesterol e
bastante tropical animou a petizada. Fez mágicas,
teatrinho de bonecos, bolamania e muita música. Com
pipocas, refrigerantes, cachorro-quente e muitas crian-
ças, a tarde de domingo passou bastante colorida e ani-
mada.

Patchwork; Criações em chamas;
Weihnachtswoche e outras tantas. Não tive condições

de visitar todas as exposi-
ções e eventos culturais do
bimestre. E, para compli-
car; a pouca intimidade
que tenho com trabalhos
manuais, às vezes, me tor-
nam um visitante desloca-
do. Isto porque o público,
em sua maioria jovens se-
nhoras, me transformam
num verdadeiro peixe fora
d´água. Gafes e perguntas
fora de contexto acabam se
tornando comuns. “Cria-
ções em Chamas” foi a ex-
posição preparada pela ar-
tista plástica Valdicéia
Haagen. Numerosas possi-
bilidades a partir do traba-
lho com cera. Velas; imagens; caricaturas; máscaras;
suportes metálicos, plásticos, em vidro, ornamentos e
uma infinidade de objetos decorativos das mais diver-
sas cores, padronagens e tendências. Conversando com
a artista, demonstrei a minha curiosidade em relação
aos pavios que havia em todas as peças. Concluí que,
se há pavio, necessariamente haverá fogo. Certo? Er-
rado. Foi o que me disse Valdiceia. Não necessaria-
mente você deve atear fogo. Mesmo porque, um tra-
balho tão bonito não merece vida tão curta. O traba-

lho, segundo ela, é na realidade,
uma composição para o ambiente,
que pode ser temporário ou não.
Em geral utilizado para decorar ambientes temáticos.
Enfim, um trabalho extremamente bonito.

Após um exaustivo dia de trabalho o corpo come-
ça a dar sinais de que necessita recarregar as baterias.
Neste momento, nada melhor do que comer alguma
coisa. Um lanche rápido ou mesmo um chocolate, um
docinho talvez. Posso provar? Foi isso o que pergun-

tei a Wanda Moreira, uma
das expositoras da
Weihnachtswoche. Não
havia o que pensar diante
de tantas guloseimas.
Eram pequenas barras de
chocolate, doces de bana-
na com aveia, enfim, um
convite ao pecado da gula.
A artista então me explicou
que se tratava de sabone-
tes. É; sabonetes bem su-
gestivos. Com sabores, cor-
rijo; perfumes de banana
com aveia, cravo, canela
etc. Ninguém é perfeito!
De fato, acho tudo muito
bonito e interessante. E

realmente é. Tenho a impressão que as mulheres tem
maior sensibilidade nas mãos e são capazes de produ-
zir coisas fantásticas. Ou estarei enganado?

Mesa “Uma clássica noite de Natal” de Rosa Christy
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