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S E T E M B R OS E T E M B R OS E T E M B R OS E T E M B R OS E T E M B R O
Dia 07 - Segunda-Feira - Feriado

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
Não haverá funcionamento

Dia 09 - Quarta-feira
CHÁ DA IGREJA LUTERANA

MARTIN LUTHER
Restaurante - a partir das 15:00h

Dia 17 - Quinta-feira
WUNDERJAZZ

Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 18 - Sexta-feira
NOITE DE BOTEQUIM

Chorinho, Samba, MPB, etc.
Reúna a familia, traga os amigos. Música de

qualidade, evento de extremo bom gosto.
Simplesmente imperdível.

Venha curtir a boa música e os tradicionais
petiscos de botequim!

Ligue e confirme: 2274-2598 ou 2274-2599

O U T U B R OO U T U B R OO U T U B R OO U T U B R OO U T U B R O
Dia 12 – Segunda-feira

FERIADO
Não haverá funcionamento

Dia 18 – Domingo
OKTOBERFEST

A mais tradicional festa da cultura alemã.
Cerveja e grupos folclóricos. O

Germaniawiese espera por você.
Reúna a familia e traga os amigos!

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

Sextas-feiras
CARDAPIOS ESPECIAIS

Todas as sextas-feiras Roberto e sua equipe
preparam um cardápio diferente.

Reúna os amigos, traga a familia!
Ligue e informe-se: 2274-2598 ou 2274-2599
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Com a presença de 125 pessoas entre associados
e convidados foi comemorado o Aniversário da
Sociedade Germania. A arrumação diferente
(lounges) trouxe, antes da festa, indagações e
questionamentos, mas, o objetivo foi plenamente
alcançado – a comunicação facilitada e a circulação
de todos promovendo uma excelente integração
entre os presentes. A comidinha volante “você não
vai ao buffet, a comida vai a você!” agradou. O DJ
“Batata” foi selecionando as músicas conforme os
pedidos e tivemos pista de dança bem cheia. Em
festa de aniversário não pode faltar bolo – cantamos
e sopramos as velinhas! Do bolo não sobrou um
pedaço para contar a história...

Germania - 188 anos de história
Dr.Francisco Esperança, presidente durante 14

(quatorze) anos foi homenageado pelo presidente
do Rotary Leblon, que se reúne na Germania há
muitos anos, através da entrega de uma placa
comemorativa, fazendo, em seu breve discurso,
referência a este período de parceria. Foi muito
aplaudido pelos presentes.

A presidente Margret Möller cumprimentou a
todos ressaltando o empenho que todos precisamos
ter para colocar a Germania em posição destacada
no cenário carioca. A beleza do evento pode ser
observada nas fotos que se seguem.

Até a próxima Festa!

Festa animada - Teve até trenzinho Casais Stern, Carneiro Leão e amiga

Nelson Cunha e familia reunida Uta Esperança e Cynthia Varaldo

Beatriz, Ludwig Zellner e Dayse Sigrid Steinhauser e sua alma gêmea

Amigos reunidos prestigiando o clubeAssociados e Convidados na Festa de Aniversário Germania
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Claudia Strattner e “As time goes by...”

No último dia 19 de agosto, cumprindo
determinações estatutárias, os associados se
reuniram em  Assembléia Geral Ordinária - AGO
para, dentre outros assuntos, eleger a nova diretoria
para o bienio 2009/2011. A chapa eleita foi
“Germania Vale a Pena”, liderada pela associada
Margret Möller. Além da eleição, na ordem do dia
também constavam a apresentação e análise dos
relatórios e das contas do semestre dos diversos
setores. A Sra.Margret Möller, eleita, assume a
presidência do clube após 14 anos da gestão
Francisco Esperança.

Durante os trabalhos da Assembléia, o
presidente em exercício, Dr.Francisco Esperança
fez uma longa exposição sobre a situação
econômico-financeira do clube; sobre as atividades
desenvolvidas ao longo dos seus sucessivos
mandatos e sobre as expectativas para o futuro.
Agradeceu a todos que compartilharam sua gestão
nestes últimos 14 anos, fazendo referências
especiais ao Diretor-Tesoureiro Sr. Nelson Cunha.
Desejou felicidades e sucesso à chapa “Germania
Vale a Pena”, que ora assume os destinos do clube.

Assumindo a palavra, a recém eleita Presidente
Margret Möller agradeceu aos componentes da sua
chapa. Segundo a presidente, ela pretende enfrentar
os desafios em conjunto, sempre visando fazer o
melhor pela Sociedade Germania. Em seguida,
Margret Möller homenageou; com um ramo de
flores; as Sras. Uta Esperança e Bruni Hupe,
respectivamente esposas do Presidente e do
Presidente do Conselho que deixam seus cargos e

Germania - Nova Diretoria 2009/2011
com uma garrafa de Prosseco - rótulo especial
personalizado, os ex-presidentes.

A chapa “Germania vale a pena” ficou então,
assim composta:

Presidente: Margret Elisabeth Möller
1ºVice-Presidente: Harald Manfred Rudolf

Gübitz; 2ºVice-Presidente: Almir da Costa Seixas
1ºSecretário: Fernando de Abreu Porto;

Diretor-Tesoureiro: Dietmar Schupp; Diretor de
Sede: Haroldo Sprenger*; Diretor Social: Hans
Joachim Wolff; Diretor Cultural: Cynthia Maria
Rammelt Varado; Diretor de Patrimônio: Renato
Saldanha; Diretor de Esportes: João Baptista Collet
Solberg. *Colaboradora: Thereza Maria
Baumgarten.

Conselho Deliberativo
Efetivos: Bianca Strattner; Bruno Hellmuth;

Francisco Xavier Esperança; Gerd Egon
Dannemann; Hans Heinrich Künning; João
Guilherme Sauer; Ludwig Zellner; Luis Mario
Carneiro Leão; Marco Aurélio Monteiro de Barros;
Ricardo M. de Albuquerque Maranhão; Werner Flör.

Suplentes: Günter Eckardt; Heinz Georg O.F.
Strattner; Karlheinz G. M. Hupe; Thomas Adams;
Raymundo Gonçalves da Motta.

Conselho Fiscal
Efetivos: Nelson Cunha; Priscilla Scholl

Rodrigues; Willy Kraus
Suplentes: Christian Helmer; Hubert Deierl;

João Felipe Sauerbronn

A música é extremamente importante em um
filme. Alguns não teriam o mesmo brilho se não
fosse pela sua trilha sonora. Algumas cenas são
muito mais impactantes, não pelas imagens, mas
pelas notas musicais que a embalam. Exemplos não
faltam. Desde as cenas do banheiro em Psicose,
quanto as duas notas que indicam a presença do
Tubarão ou ainda a música de John Barry que definiu
o tom musical dos filmes de
espionagem a partir de James
Bond. Apesar de diminuídas por
alguns críticos sob o argumento
de se tratarem de peças de fundo
para fins comerciais, as trilhas
sonoras alcançam grande
repercussão e importância,
algumas atravessando décadas e
fazendo sucesso em diversas
gerações.

É realmente uma viagem.
Como escreveu Charles Chaplin:
“Num filme o que importa não é
a realidade, mas o que dela
possa extrair a imaginação”.

E assim fizeram Claudia
Strattner e Werner Driesen dia 14 de agosto com
“As time goes by...” uma maravilhosa viagem nos
braços da imaginação de Hollywood. Após a
Primeira Grande Guerra Mundial, o cinema
americano começou a se destacar, produzindo um
grande numero de filmes e se transformando ao
longo dos anos no mais importante centro
cinematográfico do mundo. Junto com esta bagagem
vieram as músicas maravilhosas que não somente
marcaram suas épocas, mas as transcenderam e se
tornaram as trilhas de nossas vidas.

“As time goes by...” Quem não se lembra do

enorme sucesso desta música do filme Casablanca?
Foi com este título que Claudia Strattner e banda
do Werner Driesen, composta por Andréas Kress
na guitarra, Victor Strattner na bateria e Daniel
Cahon no baixo apresentaram um programa de
músicas de cinema. No repertório, The days of
wine and roses – Vício Maldito (1962); As time
goes by – Casablanca (1942); The shadow of your

smile – Sandpiper (1965);
Theme from M.A.S.H. (1970);
Night and day – Night and day
(1934), The look of love –
Casino Royale (1967); Dream
a little dream of me – Dream a
little dream (1989) e French kiss
(1995); There will be another
you – Iceland (1942); Here´s
that rainy day – Carnival in
Flanders (l953); This
Masquerade – Exorcista (2006);
Never Said (Chan´s Song) –
Round Midnight (1986); My
favorite things – A noviça
rebelde (1959).

Salão de estar cheio;
músicos engajados; enfim uma noite inesquecível.
As músicas apresentadas foram acompanhadas,
num telão, por flashes dos filmes nos quais estas
músicas foram sucesso. Bom rever astros e estrelas
do passado – os mais jovens talvez conheçam os
filmes das sessões do Telecine Cult. Agradecemos
aos músicos e à Claudia Strattner pelo belíssimo
programa oferecido aos sócios e convidados da
Sociedade Germania. Após o espetáculo, o Buffet
de Sopas foi um bom ponto de encontro para
conversas e confraternizações. Agradecemos o
próximo programa do grupo!
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AndançasAndançasAndançasAndançasAndanças BergPardin
bergpardin@hotmail.com

O Campeonato Estadual
de Bolão 2009 - Masculino e
Feminino - acontecerá ainda
neste 2º semestre de 2009. As
datas serão ainda definidas e a
pedido nosso, uma etapa da
competição passará pela
Sociedade Germania.
Torcemos para que no ano que

vem ou ainda este ano, se possível, possamos
formar uma equipe do clube.

Após os eventos de setembro - Taça Brasil
e Kegelfest - aguardaremos a definição da tabela
do Campeonato Estadual pela Federação de
Bolão do Rio de Janeiro, para, então, analisarmos
uma data ideal para promover um torneio
Interno na Germania, contando com a presença
maior possível de jogadores. Na Oktoberfest de
2009, o Bolão estará novamente aberto e
disponível para jogos recreativos a serem
organizados.

De 4 a 7 de setembro estarei em Itajaí -
Santa Catarina - para disputar a Taça Brasil de
Clubes pelo NFCC no clube Sociedade Cultural e
Assistencial Tiradentes. Depois emendo para a
XX Kegelfest - 10 a 13 setembro - onde
jogaremos a Copa Kegelfest em 12 setembro
(sábado), representando a Germania. Equipe
prevista: Tista, Bernardo Mötz, Luis Barth,
Alcides, Marquinhos, Adriano Klötz e Ricardo
Bernt. A Taça Brasil em Itajaí, jogo reforçando
e complementando a equipe do NFCC do Rio de
Janeiro. Jogam NFCC e SEF - Nova Friburgo e

Sociedade Coral Concórdia de Petrópolis. Já a
Copa Kegelfest em Rio do Sul; eu, o Bernardo
Mötz e o Luís, convidamos 4 reforços locais de
Santa Catarina para completar e formar a equipe
Germania. Para jogarmos a Copa Kegelfest e
promover o Bolão, providenciamos com
recursos próprios a confecção de camisas
“Germania”, inclusive com o Brasão e a foto
das pistas. Todos os torneios serão disputados
na modalidade cheio e Limpa - 40 Bolas.

Também de 10 a 13 de setembro estará
acontecendo a Taça Brasil 2009 – Feminino -
no mesmo Clube Tiradentes. Do Rio de Janeiro
jogam NFCC e SEF, ambos de Nova Friburgo. A
Kegelfest é simplesmente a Festa Nacional do
Bolão. Foi criada com objetivo de resgatar,
preservar e divulgar a cultura e as tradições dos
imigrantes alemães; divulgar o município e suas
potencialidades; promover eventos culturais,
artísticos e esportivos. Promover iniciativas e
investimentos para o desenvolvimento
turístico, cultural, comunitário e do lazer e
difundir o esporte do Bolão e as manifestações
culturais da nossa gente. A Kegelfest está inserida
nas programações turísticas locais e nacionais,
inclusive no circuito das Festas de Outubro em
Santa Catarina.

Para fechar, gostaria de comunicar que
continuamos com os treinos às 5as feiras, onde
interessados em aprender e desenvolver a técnica
do Bolão podem me contatar das 19:30 às
21:00h.

João Baptista Collet Solberg
Diretor de Esportes

Amor de mãe: Em 8 de maio de 1925,
Albert Einstein participou de um jantar na
Sociedade Germania. Na ocasião, em seu discurso
para os associados, Einstein disse que os europeus
tinham muito o que aprender nesta terra,
referindo-se específicamente ao alto grau de
tolerância do povo brasileiro. Em outra
oportunidade, quando fez considerações sobre
sua visita ao Rio de Janeiro ele escreveu em seu
diário que “... tudo vive e cresce a olhos vistos...
espontâneos como plantas, subjugados pelo
calor”. Já em 1925, Einstein traçava um retrato
fiel do que se tornou o nosso pessoal:
Excessivamente espontâneo, carente de disciplina
e regramentos, subjugados pelo calor do momento.

Investimentos: As festas internas tem
registrado um crescente interesse nos últimos
meses. Bom sinal! Há algum tempo estamos
observando que, com um pouco mais de
imaginação, tanto associados quanto gente nova
estão investindo nas possibilidades sociais do
clube. Desde a Festa Tropical, o movimento
das festas internas tem sido diferente. A festa
junina foi freqüentada por um grande número
de petizes e o aniversário do clube primou pelo
novo, pelo diferente. Já que estamos falando de
mudanças, este é um bom indicador.

Víciados 1: Existem coisas, entretanto,
bastante velhas, que também necessitam mudar: Ao
entrar no clube, não se esqueça de apresentar a sua
carteira ao porteiro de plantão, mesmo que ele não
peça, apresente-a e exija que ele anote a sua presença
no relatório próprio. Esta rotina faz parte de uma
pesquisa que está sendo implementada pela diretoria
visando conhecer melhor o público que freqüenta as

SBW empossa
nova Diretoria

Em 18 de Junho o salão nobre do clube recebeu
cerca de 100 associados da Sociedade Brasileira do
Whisky - SBW,  para mais uma festiva reunião. A
descontração reinante  em nada lembrava uma
solenidade de posse - a da nova Diretoria para o
biênio 2009/2011.

Um mix de chique e casual foi o mote do
evento. A bebida celebrada da noite foi o malte
Glenmorangie, um dos  sonhos dos associados da
SBW. Segundo os organizadores, foi uma das festas
mais descontraídas dos últimos tempos. Antes do
discurso de posse do presidente, José Augusto

Caiuby,  foi feito um agradecimento à Louis Vuitton-
Möet-Henessy (LVMH), – patrocinadora deste
maravilhoso evento com o Glenmorangie e o
champagne Veuve Clicquot.  A diretoria da SBW
teceu efusivos elogios ao serviço  da Germania,
enaltecendo a brigada de garçons e o pessoal da
cozinha que não deixaram  faltar os já famosos
salgadinhos em todas as mesas. O evento,
programado para terminar às 22:30, ainda estava
bombando uma hora depois.

Reunião da SBW-Mix de chique e casual

instalações do clube.
Viciados 2: Faça o

mesmo quando freqüentar
o Parque Aquático.
Apresente a sua credencial
e não se esqueça de pagar a taxa de convidado
quando cabível. Os funcionários de plantão estão
orientados neste sentido. Cumprem ordens da
diretoria de sede, de ninguém mais!

Trenzinho: Há tempos não se via uma
união tão eficiente: Lounge, associados,
convidados, descontração e muita alegria. O
pessoal que veio comemorar os 188 anos do
clube se divertiu para valer, desde os mais jovens
aos mais senhores. Foi muito boa a idéia da
nova presidente para a festa de aniversário do
clube. O comentário foi geral: “A melhor festa
de aniversário do clube nos últimos anos”. O DJ
tocou de tudo, desde sambas até eletrônicas. O
pessoal dançou muito. Teve até trenzinho!

Santo de casa: Também muito
interessante foi a iniciativa de Claudia Strattner.
Há algum tempo (alguns anos, para ser mais
exato), eu e Cynthia conversávamos sobre as
possibilidades dos associados se apresentarem
nos salões do clube. Já tivemos o Fellipe
Sauerbronn e agora Claudia Strattner; amanhã
pode ser você; que toca algum instrumento, que
gosta de cantar, dança, faz teatro e tem vontade
de fazer sua estréia aqui na Germania. Mais uma
vez fica o recado: Ligue e fale com Cynthia.
Traga o seu projeto cultural que vamos analisar
a possibilidade de realizá-lo aqui. É ou não é
uma boa idéia?


