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Cultura
Nobel de Literatura
Depois de 20 anos, mais um
latinoamericano recebe o
Nobel de Lireratura: o escritor
peruano Mario Vargas Llosa, bem
conhecido e publicado no Brasil.

uisera Senhor, neste Natal,
fazer do nosso coração uma
grande  árvore e nela pendu-

rar, em vez de presentes, os nomes
de todos os amigos.

Os amigos de longe, os amigos de
perto; os amigos antigos e os recentes. Os que
vemos a cada dia e os que raramente encontra-
mos. Os sempre lembrados e os que às vezes
ficam esquecidos. Os das horas tristes e os das
horas alegres. Aqueles a quem conhecemos  pro-
fundamente e aqueles de quem conhecemos ape-
nas as aparências. Os poucos que nos devem e os
muitos a quem muito devemos. Amigos crianças,
amigos velhinhos. Amigos humildes e os mais
importantes.

Quisera Senhor, que esta árvore ti-
vesse raízes muito profundas para que seus
nomes nunca mais fossem arrancados. Uma
árvore de ramos muito extensos com lugar para
novos nomes, vindos de todas as partes.

Uma árvore de sombra acolhedora e agra-
dável, onde a amizade encontre um interminável
momento de refúgio e de repouso das constantes
lutas da vida.

Uma árvore que a cada pulsar do cora-
ção acendesse as suas luzes, irradiando felicida-
de para todos os que ela abriga.

Quisera, também, Senhor, que neste Na-
tal surgissem muitas árvores iguais a esta, que
entrelaçando ramos e folhas formassem uma imen-
sa floresta encantada, onde crianças encontras-
sem muita alegria, os jovens mais esperanças e o
velhos mais tranquilidade.

Todos felizes irmanados num subli-
me ideal de PAZ, SOLIDARIEDADE E AMOR
AO PRÓXIMO.

A todos desejamos tudo de bom
neste Natal e em todo o Ano Novo

que vai chegar!!!

Sucesso total nas duas festas!
Tanto na versão noturna, como na
Oktoberfestinha para crianças e
famílias, a confraternização e a
alegria estavam em todo canto.

Mensagem de Natal
da Germania aos
sócios e amigos !!!

por Regina Rammelt
(in memoriam)

A Sociedade Germania
apresentou clássicos da MPB
que marcaram gerações e
ainda hoje batucam forte
em nossos corações.

Participe da Weihnachtswoche
em 10, 11 e 12 de dezembro!
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Presidente: Margret Möller
1º Vice-Presidente:  Harald Manfred Rudolf Gübitz
2º Vice-Presidente:  Almir da Costa Seixas
Diretor-Tesoureiro:  Dietmar Schupp
1º Diretor-Secretário:  Fernando Abreu
Diretor de Sede:  Haroldo Sprenger
Vice-Diretora de Sede:  Thereza Maria Baumgarten
Diretor Social:  Hans Joachim Wolff
Diretora Cultural:  Cynthia Rammelt Varaldo
Diretor de Patrimonio:  Renato Saldanha Barbosa
Diretor de Esportes:  João Baptista Collet Solberg

Diretoria
M e n s a g e m  d a

Restaurante
Salão Nobre:
Terças aos Sábados, 12 às 23h
Domingos das 12 às 17h.
WunderBar :
Terças às Sextas das 18h às 23h /
Sábados das 12 às 23h / domingos 12h às 17h.
Buffet  Especial :  domingos 12 às 17h.

Secretaria
3a às 6a das 9 às 20:30h / sábados 9h às 18:30h.
Parque Aquático
Terças (com hidro e sauna) - até 21:30h
Quartas até 18h
Quintas (com hidro) - até 18h
Sextas (com sauna) - até 21:30h
Sábados (com sauna) - até 18h
Domingos - até 18h

Expediente
Fotos e Textos: Cynthia Rammelt Varaldo
Edição: Margret Möller e Harald Rudolf Gübitz
Supervisão: Margret Möller e Cynthia Rammelt Varaldo
Diagramação e arte: Gonzalo Peltier
Tiragem: 450 exemplares

Sociedade Germania
Rua Antenor Rangel, 210 Gávea / 22451.160  Rio de Janeiro
Tel: (21) 2274.2598 / 2274.2599
secretaria@sociedadegermania.com.br
www.sociedadegermania.com.br

Diretoria

Horários de  func ionamento

Cultura

rezados associados, estamos lançando o ul-
timo Informativo do ano, relativo ao bimes-
tre novembro / dezembro. Serão dois meses

de muitas atividades, característica do final de ano.
Peço que registrem cuidadosamente nossa progra-
mação, e, que avisem à secretaria do clube caso não
estejam recebendo nossos e-mails.

Informamos que duas obras imprescindíveis
foram iniciadas: a reforma e substituição da parte
ele´trica da cozinha,primeiro por questões de segu-
rança e também para melhorar a funcionalidade
(número maior de tomadas, por exemplo) e a refor-
ma da cozinha do bar da piscina, para adequá-lo a
servir refeições ligeiras e atender com mais rapidez
aos usuários do entorno. Haverá um cardápio espe-
cial e os garçons não precisarão se deslocar para a
cozinha da sede para buscar o que foi encomenda-
do. Pedimos desculpas pelos eventuais transtornos
durante o período de obras, mas acreditamos num
prazo rápido com melhoras à vista.

Esta Diretoria, após consultas aos Conse-
lhos Deliberativo e Fiscal, decidiu alugar as depen-
dências da Germania a um grupo que organiza Re-
veillons, com experiência comprovada já em outros
clubes. Tomamos esta decisão, pensando na possibi-
lidade de um reforço de caixa para os meses de janei-
ro e fevereiro, normalmente com poucos eventos ex-
ternos. Todos os cuidados foram tomados na reda-
ção das cláusulas do contrato em relação a possíveis
estragos, mas esperamos que os contratantes hon-
rem suas promessas e nossas expectativas positivas.

Para os associados que estiverem interes-
sados em participar deste Reveillon (predominan-
te de público mais jovem), favor procurar no site
www.reveillondagavea.com.br

Assim sendo, favor observem com muita
atenção as datas seguintes:

4a feira (29/12): Funcionamento normal e
festa de Pré-Reveillon da Sociedade Germania.

5a feira (30/12): Fechado aos sócios-Tra-
balho interno de inventário em todos os departa-
mentos.

6a feira (31/12): Fechado aos sócios.
Sábado (01/01): Feriado Universal (fechado).
Domingo (02/01): Clube aberto a partir

de 9h - Almoço de confratenização e diversões
organizadas para crianças.

Desejamos a todos um período pré-nata-
lino de alegrias (entre todas as correrias e com-
promissos) e renovação das amizades e da fé.

Margret Möller
Presidente
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Gastronomia  Stollen de ricota    Norma Strattner

Ingredientes:
1 kg de farinha de trigo
1/2 kg de açúcar
8 colheres de café de fermento Royal bem cheias
2 pacotes pequenos de açúcar de baunilha
2 pitadas de sal
2 colherinhas de essência de amêndoas
4 colheres de sopa de Rum
suco de limão
2 pitadadas de cardamono
2 pitadas de noz moscada
4 ovos inteiros
350 gr de manteiga
500 gr de ricota Boa Nata passada na peneira
250 gr de passas brancas
250 gr de passas pretas
300 gr de frutas cristalizadas bem picadas
300 gr de amêndoas bem picadas 

Modo de fazer:
Mistura-se e amassa-se bem a massa, divide-se
em 4 ou 5 partes em formato de pão, assa-se em
forno médio e quando o palito estiver seco, tira-
se do forno e espalha-se manteiga derretida bem
quente e açúcar de confeiteiro.
Para embalar precisa-se esperar no mínimo 12
horas. Boa sorte e tenham sucesso!

DDDDD depois de Herta Müller, autora em lín-
gua alemã e ganhadora do Nobel de
Literatura em 2009, é a vez do latino-

americano Mario Vargas Llosa receber o dis-
putado prêmio concedido pela Academia Sue-
ca em cerimônia a ser realizada no próximo
mês de dezembro.

Devido às suas inclinações políticas em
defesa do liberalismo econômico, não coerente
com a tendência daquela instituição, o escritor
não se considerava candidato e declarou estar
muito surpreso com sua nomeação. Ao receber o
telefonema da Academia, chegou a pensar que se
tratava de uma brincadeira: "Naquele momento
me lembrei de uma brincadeira que fizeram com
Alberto Moravia, quando ligaram para ele e dis-
seram que ganhara o Nobel. Começou a come-
morar mas era só uma brincadeira. Eu disse à
minha esposa: Patricia, se isso for uma brincadei-
ra, é melhor não contar ainda para os nossos
filhos. Foi uma surpresa".

Entretanto, a trajetória de Vargas Llosa
é bem conhecida e seu nome consta entre os
autores mais relevantes da literatura em lín-
gua espanhola. Ao lado de figuras como a de
Gabriel García Márquez e Octavio Paz, tam-
bém ganhadores do Nobel, foi representante
do chamado Boom latino-americano.

Em recente entrevista, o escritor agra-
deceu a generosa acolhida e a nacionalidade
espanhola concedidas pelo país ibérico, onde
atualmente tem uma residência além de sua
casa em Lima, Peru. Todavia, ele define-se es-
sencialmente como peruano: “O que faço, o
que digo, expressa o país em que nasci, o país
em que vivi as experiências fundamentais que
marcam o ser humano, que são as da infância
e juventude, de forma que o Peru sou eu”. De

Claudia Peltier
Professora de linguas

fato, ‘A Cidade e os Cachor-
ros’ é fruto evidente de sua
passagem pelo colégio
militar Alfonso Prado e
‘Conversa na Catedral’, de
sua juventude na cidade
de Lima.

Mais tarde sua
produção encontraria no-
vas referências e atraves-
saria fronteiras. Em 1989
publica ‘A Guerra do Fim
do Mundo’, baseada na
Campanha dos Canudos no nordeste baiano que
fora tema do clássico brasileiro ‘Os Sertões’, de
Euclides da Cunha. Outro bom exemplo dessa sua
amplitude literária é seu mais recente livro, ‘O So-
nho do Celta’, que saiu à venda ainda no presente
mês de novembro e trata dos abusos cometidos
durante a colonização do Congo belga pelo rei
Leopoldo II, no fim do século XIX e início do XX.

Observador e crítico da sociedade, Var-
gas Llosa também teve importante atividade
política e chegou a concorrer à presidência do
Peru nas eleições de 1990 com um projeto li-
beral, mas foi inesperadamente derrotado pelo
candidato de or igem nipônica Alberto
Fujimori, com quem teve profundas desaven-
ças. Esta experiência acabou gerando mais
uma novela,‘A Festa do Bode’, em que fica cla-
ra sua doutrina a favor do liberalismo econô-
mico e do indivíduo perante a coletividade.

Atualmente, além de sua dedicação à
literatura, o escritor tem prolífera atividade
jornalística e é professor convidado na Universi-
dade de Princeton, EUA.

Nobel de Literatura: presente de Natal para a América Latina
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Participe!!!Aconteceu na Germania

Cursos para senhoras
Estamos organizando um grupo para passar
tardes muito agradáveis, regada á conversas
e artesanatos. Teremos aulas de tricot com a
Sra. Bruni Hupe. Interessados deixem nome e
telefone na secretaria.

Apresentação da Orquestra
de Violões do Rio
6a feira, 19 de novembro, às 20h.

Bazar da Igreja Luterana
Dias: 23 de novembro, das 10h às 17h.
        24 de novembro, das 10h às 13h
        Participe!!!

WorkShop
de Guirlandas
Natalinas
04 de dezembro,
às 14h.

Jantar Natalino
da Germania
10 de dezembro,
às 19:30h.

Weihnachtswoche
Dias: 10 de dezembro, das 14h às 19h.
        11 de dezembro, das 14h às 19h.
        12 de dezembro, das 12h às 18h.

Pré-Reveillon
29 de dezembro, às 20h.

A partir de dezembro já estará disponível em
alguns lugares de nossa sede o acesso a
internet por WiFi.
Você poderá se conectar nos seguintes locais:
Sala de Estar, Wunderbar, Moffu’s,
jardins e pérgola.

Feriados de novembro
15/11:  2a feira - o clube estará fechado.
20/11: o clube estrará aberto.

Carmina Mundi
Na noite fria, atípica para o mes de outu-

bro, pudemos assistir à  apresentação do coro
Carmina Mundi, vindo diretamente da Alemanha.

Com um repertório bem variado foi uma
linda apresentação seguida do nosso já tradici-
onal buffet de sopas.

Contigo Aprendi
Noite alegre de muita música com apre-

sentação da voz de Claudia Strattner e o coro de
jovens do Pro-Saber. Parabéns!

Oktoberfestinha
Com um tempo agradável foi realizada

a segunda Oktoberfest nos jardins da Germania.
Muitas crianças com seus pais puderam disfrutar
das brincadeiras e apreciar os pratos da culiná-
ria alemã e tomar cerveja

Até o próximo ano! 

Oktoberfest noturna
Sucesso total! A primeira Oktoberfest

noturna foi um sucesso. Apesar da chuva, o pú-
blico pode apreciar as danças e comidas típicas,
regadas a muita cerveja. Como sempre as músi-
cas alemãs animaram o ambiente.

Foi grande, também, a presença jovem
dos filhos de nossos associados com seus amigos
que se divertiram no concurso de o mais rápido
tomador de cerveja!!!

Câmara Frigorífica
Em Outubro chegou ao final a obra da câmara
frigorífica. Obra emergencial, uma vez que esta-
va prejudicando a secretaria e a sala da direto-
ria. Foi trocado todo o piso e feita nova imper-
meabilização e drenagem.

Exposição de velas

Germania Lounge
Já se tornou um ponto de encontro as noites do
Germania Lounge. Desta vez o conjunto de Werner
Driesen apresentou um repertório com músicas da
era das Big Bands. O nosso chef Steve Moreillon
preparou para esta noite uma degustação de vários
pratos típicos da culinária americana, muito
elogiada por todos os presentes.

Avisos

Claudia Peltier
Pro fessora  e  t radutora
PORTUGUÊS/ESPANHOL

(21) 8769.3991
      3297.3991

c lamapel@hotmai l .com

Rua Major Rubens Vaz, 441

Gávea - Rio de Janeiro 22470-070

Tel: 2540.6164 / 8123.6434

luis.renato@korusinvest.com.br

na Germania



Curso de Alemão
Prof a Karin Helga Mertens
Quartas - Feiras
17h - Conversação
19h - Estudos livros Studio D
20:30h - Iniciação
Tel. 2262-5760 ou
na secretaria.

Skat
Quartas: 17:30h às 21h.
Sábados: 15h às 21h.

Tenis Erico Alves
Quarta: 14h às 22h.
Sexta: 14h às 22h.
Cel.: 7826-2651 / 91*102428

Hóquei Indoor
Quartas: 21h - Misto.
Sábados: 15h - Feminino
                17h - Masculino

Natação
Claudio P. Goulart
Terças e Quintas:
07h às 10h e 17h às 20
Quartas: 07h às 20h
Tel.:2512-4800

Bolão
Terça á Sexta: 15h às 00h
Sábados: 10h às 00h
Domingos: 10h às 19h

Wunder Jazz
Espaço Cultural Germania
Venha tomar um drink
ouvindo  os clássicos do jazz.
Informações na secretaria.

Esporte Vem & Ser Psicologia
Raphael Zaremba
Quarta: 16h às 20h / Sexta: 15h às 20h
Sábados: 08h às 16h
Cel.: 9205-9301

Laboratório da Saúde J. Cleber
Hyoma: a evolução
da Hidroginástica
Terças e Quintas: 10:30h e 20h
Quartas e Sextas: 09:15h, 10:15h e 11:15h
www.hidroginástica.com.br

Pilates de solo e com aparelhos
Terças e Quintas: 08h, 09h, 10h e 16h
Quartas e Sextas: 08h, 09h, 10h e 14h
Tel.: 2294-1277 / Cel.: 9307-3255

Massagem Therezinha Miranda
Sábados: 10h às 17h
Domingos: 9h às 17h
Tel.: 2551-8367 / Cel.: 9221-3321

Novembro
19 Apresentação da Orquestra de Violões do Rio.
23 Bazar da Igreja Luterana, de 10h às 17h.
24 Bazar da Igreja Luterana, de 10h às 13h.

Dezembro
04  Workshop de Guirlandas Natalinas.
10 Jantar Natalino.
10, 11 e 12  Weihnachtswoche.
29 Pré- Réveillon.
31 Réveillon da Germania.
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Mens Sana in
Corpore Sano

Esporte: Campeonato Brasileiro de Bolão 2010 - Clubes

Calendário d e  e v e n t o s  2 0 1 0

Realizou-se na Sociedade de Canto União,
em Estância Velha - Rio Grande do Sul, de 04 à 07
de Setembro 2010, sob a promoção da Confedera-
ção Brasileira de Bocha e Bolão e da Federação de
Bolão do Rio Grande do Sul, o Campeonato Brasi-
leiro de Bolão 2010 - Clubes - Masc. - Bola 16, com
a participação de 12 equipes, incluindo a Soc.
Germania - RJ, a saber: Canto União e Sogipa (RS);
Alvorada, Guairacás, Vasto Verde e Tiradentes (SC);
Morgenau e Olímpico (PR); Pinheiros e Bragança
(SP); SEF e Germania (RJ). O torneio foi disputado
na modalidade Cheio e Limpa - 60 Bolas, em chaves
eliminatórias. A Soc. Canto União (RS), ficou em 1o

lugar, o Alvorada (SC - Joinville) obteve o 2o lugar e
em 3o ficou o Olímpico (PR - Maringá).

A Sociedade Germania, esteve repre-
sentada pelos seguintes atletas: Richard Valenta
Schupp, Michael Karsten Kunze, João Baptista
Collett Solberg, Luís Carlos Barth, Eduardo de
Oliveira Côrrea da Costa e Paulo César Bade, que
com muita satisfação, companheirismo e har-
monia, se dispuseram a viajar por conta pró-
pria, no intuito de participar de um evento na-
cional esportivo, representando com muita ale-
gria o Rio de Janeiro, através da Soc. Germania.
A todos os participantes, Parabéns! Na foto, a
equipe Germania, com seus uniformes e aga-
salhos novos, além da bandeira do clube.

Na cidade vizinha, Campo Bom (RS) e
nas mesmas datas, aconteceu nas pistas do clu-
be XV de Novembro, o Campeonato Feminino,
onde o Nova Friburgo Country Clube - NFCC, re-
presentando o RJ, conquistou o 4o lugar entre 12
equipes. A atleta Paty do NFCC, conseguiu o 4o

lugar individual.

Campeonato Brasileiro
de Bolão 2010 - Seleções

Estará acontecendo no mês de Novem-
bro 2010, em Nova Friburgo (RJ), o Campeonato
Brasileiro de Seleções Estaduais - Bola 16 (Masc.
e Fem.), que é disputado de 2 em 2 anos em
estado diferente.

Noite Brasileira

Foi com um numeroso público que aconte-
ceu a Noite Brasileira, na nossa Sociedade.

Todos cantando sucessos dos tempos de
Lupicinio Rodrigues aos tempos de Chico Buarque,
passando por sambas de Dona Ivone Lara e Paulinho
da Viola. A voz agradável e maravilhosa de Thereza
Moraes acompanhada por Moyses Pedrosa, propor-
cionou momentos de nostalgia e alegria.

Depois o buffet com comidas das diversas
regiões brasileiras. Representando o Norte, Peixe

Clássicos do MBP e casa cheia

com molho de Urucum, o Nordeste, Bobó de
Camarão, o Sudeste, Picadinho do Chefe, por
fim o Sul com um Pernil de Porco com farofa. As
sobremesas “importadas” de Minas Gerais esta-
vam deliciosas e, também, muito elogiados os
pudins de leite e Tapioca feitos em nossa cozi-
nha por Damiana, nossa funcionária da copa
que por muitas vezes mostras suas habilida-
des como doceira.  Agradecimentos especiais
a Sra. Karin Sandroni.  Parabéns a todos!!!


