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Estamos, há seis meses, no pro-
grama de coleta seletiva da
Comlurb, que semanalmente, re-
colhe garrafas, pets...

A quinoa é considerada pela Food
and  Agriculture Organization
(FAO) o melhor e mais completo
alimento de origem vegetal.

...as prioridades são para me-
didas imprescindíveis ao bom
funcionamento, depois é a
vez das desejáveis...

Gastronomia
Quinoa já!

Obras no clube
Melhorar sempre

NNNNN o ano da graça de 1821 - relata-
nos Luiz Edmundo - o Rio de

Janeiro era uma cidade praticamente sem
atrativos. Limitava-se a vida ao centro,
tendo as ruas nomes pitorescos como:
Rua do Cano (atual Sete de Setembro),
Rua do Ouvidor, Rua dos Ourives, Rua
Matacavalos (atual Riachuelo). Parado-
xalmente, já tinha, porém, apreciável
vida noturna, pontilhada de boêmios
incorrigíveis, que peregrinavam pelos
bares e vielas, à luz mortiça dos lampões.
Poucos eram os alienígenas, a não ser
os oriundos da chamada então Mãe-
Pátria, Portugal, mormente após a
chegada de D. João VI e sua côrte. Mesmo
assim, emigravam para o Brasil homens de outras
terras, à cata de novos horizontes, propiciados
pela generosa e acolhedora terra brasileira.

Havia, nessa boa tranquila época um
restaurante à Rua dos Ourives - atual Miguel
Couto - número 109, dizem-nos os arquivos,
ponto de reunião de homens vindos da Europa
principalmente de terras alemãs. Embora já
integrados no nosso meio, que os assimilou, ali
se encontravam habitualmente, cavaqueando -
diz-se hoje “batendo papo” - sobre a pátria dis-
tante, trocando idéias e prestando, também,
culto ao mitológico Baco, representado pela
loura cerveja, então importada.
Dessa habi-tualidade nasceu a
idéia de se fundar um clube, com
sede no próprio restaurante,
batizado, em 20 de agosto de
1821, com o nome de “Socieda-
de Germania”.

Vinte anos depois, ou
seja em 1841, a diretoria do clu-
be alugou uma casa à Rua Fres-
ca Nº 130, pagando os sócios, já
que a caixa - eterno problema! -
não dispunha de fundos, os mó-
veis e utensílios que a deviam

guarnecer. A sociedade crescia, integrada por
brasileiros e europeus, e, no ano de 1862, D.
Pedro II, Imperador do Brasil, aprovou o estatuto
pelo decreto número 2.968, de 6 de setembro.

O tempo seguiu seu inexorável curso e,
em 1891 - já proclamada a República - transfe-
riu-se a Germania para um prédio à Rua da Al-
fândega Nº 77. Vinte e nove anos depois ou seja
em 1920, mudou-se para a Praia do Flamengo
Nº 160, construindo-se, ao lado, nova casa, mais
ampla e mais moderna.

Nossa história continua
no próximo Boletim.

Texto adaptado a partir
do documento feito por
Dr. Eurico Paulo Valle (1977).

Reproduçação do documento
imperial criando a Sociedade
Germania.

Você que sabe mais fatos
de nossa história, entre
em contato!
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Sede Praia do Flamengo (1939)

p á g i n a 2 p á g i n a 3 p á g i n a 4

Como começou a Germania
Nossa história (parte 1)

Boletim Informativo da
Sociedade Germania
Maio/ Junho 2010 / Ano 10

Ecologia
Germania é Verde
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stamos apresentando o boletim da
Sociedade Germania com algumas
novidades:

• a coordenação e responsabilidade pelo
conteúdo  passam a ser  da Diretora Cynthia
Rammelt Varaldo.
• a execução quanto ao projeto editorial e
gráfico é do designer Gonzalo Peltier.
• o boletim será impresso em papel
reciclado, decisão importante,marcando
uma visibilidade maior no respeito a o meio
ambiente.
• a introdução de matérias de interesse
geral além das já conhecidas de culinária
(teremos depois medicina,saúde e bem-es-
tar etc.)
• a publicação, em capítulos, da história da
nossa Sociedade Germania.  A cada edição
uma novidade.

Agradecemos ao funcionário Linden-
berg Ferreira Pardim pela colaboração, du-
rante tantos anos, se dedicando ao bole-
tim, fotografando e, literalmente, correndo
atrás das notícias. Valeu, Lindenberg!

Convidamos os associados a  curti-
rem esta primeira leitura, enviarem suas
sugestôes,colaborarem com artigos de in-
teresse (especialmente sobre a história do
clube, suas sedes e curiosidades)

O espaço para anunciantes conti-
nua aberto: apreciaríamos receber um nú-
mero maior de anúncios, para reduzir os
custos de produção gráfica.

Germania vale a pena!

Margret Möller
Presidente

Um Clube
no verde
que cuida
do verde.

que, cada vez mais, se interessa em
preservar não apenas seu entorno, mas

também traduzir esta preocupação em ações
visíveis e conscientes de respeito e cuidado
com o meio ambiente no dia-a-dia. Por  exem-
plo: como é o lixo de um clube? Volumoso e
variado! Muuuuito variado...

Estamos, há seis meses, no programa
de coleta seletiva da Comlurb, que semanal-
mente, recolhe garrafas, pets, embalagens de
papelão, etc. Gratuitamente.

Vocês já imaginaram quantos itens,
dos descritos acima, são levados a
cada semana, sobretudo após fes-
tas grandes?

Vamos introduzir um
programa de redução,
respectivamente sepa-
ração do lixo em outras
áreas do clube. Em bre-
ve teremos latas de lixo
específicas, por materi-
ais e coletores para pi-
lhas e baterias.

2  Maio/Junho 2010

A redução no consumo de água
e energia demanda disciplina e aten-
ção de todos. Estamos estudando ação
forte neste sentido.

Um consultor ambiental sen-
sibilizará os funcionários através de
palestras.

E você, prezado associado?
Pode colaborar conosco?

Envie suas sugestões,
críticas e elogios à se-
cretaria por e-mail, car-
ta ou deposite-as nas
urnas verdes, espalha-
das pelo clube.
Germania, vale a pena!!!

EEEEE

Presidente: Margret Möller
1º Vice-Presidente:  Harald Manfred Rudolf Gügitz
2º Vice-Presidente:  Almir da Costa Seixas
Diretor-Tesoureiro:  Diemar 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

EEEEE

M e n s a g e m  d a

Restaurante

Salão Nobre:
Terças àos Sábados, 12 às 23h
Domingos das 12 às 17h.
WunderBar :
Terças às Sextas das 18h ás 23h /
Sábados das 12 às 23h / Domingos 12h ás 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 Gügitz
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

Faça parte de
desta iniciativa
para preservar
nosso meio
ambiente!

de  func ionamento
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Germania Lounge
Foi um sucesso a apresentação

de Werner Driesen com seu conjunto
composto por jovens.

Música agradável e a
participação de Claudia Strattner, que
brindou com sua voz os presentes, em
mais um Germania Lounge.

Moffu's Bar
reinaugura!
Coquetel, degustação
e palestra sobre whisky.
Com Sr. Kleber Prado, membro da
SBW (Sociedade Brasileira de
Whisky).
Número limitado de pessoas.
Dia 28 de maio às 21h.
Inscrições na secretaria mediante
pagamento antecipado.

Terças do Vinho
Às terças-feiras, o sócio que jantar
e trouxer sua garrafa de vinho,
estará isento do pagamento de
rolha neste dia.
Esta promoção só é válida para os
associados,os convidados continua-
rão a pagar rolha.

Festas de Junho
Queijos e vinhos dos namorados.
Dia 11 de junho, ás 20:30h.
Participe da nossa festa junina.
Dia 27 de junho a partir das 12h.

Mulheres e Cinema
“A História Exibida no Cinema”.
Em Agosto, ciclo de cinco palestras
sobre mulheres que fizeran história.
Às quintas feiras de 15 às 17h.
Maiores informações, contate
a secretaria.

Temporada de Sopas
A partir de 14 de maio, sempre ás
sextas feiras, às 20h.

Marcelo Gomes Macedo

Taxifahrer, bietet die deutsche
Community rund um Rio de Janeiro

Kontakt-Telefon:
(21) 9203-9919

marcelo.ale.mao @ hotmail.com

Brasilianier, lebte 24 Jahre
in Deutschland.

In Brasilien seit 2008.

Bye Bye Verão
Com um buffet de saladas,

carpaccios e vários tipos de quiches, o
verão se despediu da Sociedade
Germania.

A pérgola toda iluminada com
velas, em meio ao nosso verde,
proporcionou um ambiente acolhedor.

Todos puderam aproveitar a noite
agradável para cantar e dançar sucessos
da música internacional acompanhados
do Trio Zanone.
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• 1/2 xíc. (chá) de quinua em grão
• 1 xíc. (chá) de água
• Sal a gosto
• 1/2 xíc. (chá) de pepino japonês em cubos
• 1/2 xíc. (chá) de tomate sem pele e sem semente
picado em cubinhos
• 1/2 xíc. (chá) de cebola picada em cubos
• 1 pitada de zaatar (tempero árabe)
• 1 pitada de pimenta síria
• 1 col. (chá) de hortelã picada
• 3 col. (chá) de salsinha picada
• 3 col. (sopa) de azeite de oliva
• 2 col. (chá) de suco de limão

Numa panela, deixe ferver a quinua em abundante
água por 10 minutos, até ela abrir. Escorra e lave
em água corrente para interromper o cozimento.
Deixe esfriar. Coloque numa travessa funda e mis-
ture os outros ingredientes.

Gastronomia

Aconteceu no Germania

Gastronomia
Tabule de Quinoa

Participe!!!

Preparo em 30 minutos /  Rende 6 porções  /  48 calorias por porção

Rua Major Rubens Vaz, 441

Gávea - Rio de Janeiro 22470-070

Tel: 2540.6164 / 8123.6434

luis.renato@korusinvest.com.br

Quinoa, o cereal milenar.

A quinoa (Chenopodium quinoa Willd.;
Amaranthaceae) é um grão nativo das alturas
dos Andes, principalmente do Perú e Bolivia.
Conhecida dos povos indígenas há aproxi-
madamente 10 mil anos. É considerada pela
Food and  Agriculture Organization (FAO) o
melhor e mais completo alimento de origem
vegetal. A quinoa tem ômega 3, gordura que

limpa as artérias, e ganha de qual-
quer outro cereal em

quantidade de
ferro.

Gonzalo Peltier
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Obras: algumas planejadas
e outras inesperadas...

Bodas de Ouro
• João Maurício Arruda e
   Maria Stella Arruda em 16.04.

• Mario Junqueira Franco e
   Dulce Regis Junqueira Franco em 07.05.

Nosso Diretor de Patrimonio, responsá-
vel por manutenção e obras, Renato Saldanha,
está finalizando a reforma do Moffus Bar (total-
mente inutilizado pela invasão de água na sede,
no temporal de 6 de março)

Optamos por uma solução rápida e de
baixo custo, pois no momento, a maior deman-
da em atenção e investimento é a reforma da
câmara frigorífica. Esta estava vazando para o
andar térreo e precisava ter seu piso e revesti-
mento trocados, obra que já está sendo feita.
O vazamento também havia prejudicado a se-
cretaria, que recebeu um teto novo.

A recomposição da murada do jardim,
prejudicada com a queda de parte do nosso

eucalipto centenário, está cami-
nhando e as outras áreas atingi-

das também estão no programa.
O prolongamento do

corrimão na entrada, rein-
vindicação antiga de sóci-

os com alguma dificulda-
de de vencer as escadas
e benéfica para todos,
foi concluído, tendo
havido o cuidado de

acompanhar, da melhor forma possível, o dese-
nho original do corrimão existente. Algumas das
ações acima são realizadas com pessoal  da casa,
outras com profissionais contratados.

Alguns estofados já foram reformados.
Aos poucos conseguiremos embelezar mais a
nossa sede.

Como informação, as prioridades são
para medidas imprescindíveis ao bom funciona-
mento, depois é a vez das desejáveis e, por fim
aquelas tão sonhadas ...chegaremos lá!!!

Em tempo- as chuvas torrenciais de abril
NÃO causaram maiores estragos ao clube. Feliz-
mente!

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 ás 21h.
Sábados: 15h ás 21h.

Tenis Erico Alves
Quarta: 14h ás 22h.
Sexta: 14h ás 22h.
Tel.: 2456-3421/ Cel.: 9292-2785

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

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

Bolão
Terça á Sexta: 15h ás 00h
Sábados: 10h ás 00h
Domingos: 10h ás 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 ás 20h / Sexta: 15h ás 20h
Sábados: 08h ás 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 ás 17h / Domingos: 9h ás 17h
Tel.: 2551-8367 / Cel.: 9221-3321

Maio
14 às 20h. Abertura da temporada de sopas.
22 às 20:30h. Dos Sócios para os Sócios
música e gastronomia.
28 às 21h. Palestra sobre Whisky
com reinauguração do Moffu's Bar.
Junho
11  às 20:30h.
Queijos e vinhos dos namorados.
27 Festa Junina, a partir das 12h.
Julho
24 Dia do Amigo.
Agosto
05, 12 e 19 “A História Exibida no Cinema”
(ciclo de cinco palestras)
06 Violão Barroco, apresentação ás 20h.
21 Aniversário do clube
Setembro
10 Música Americana

Outubro
01 Oktoberfest para adultos (ginásio) 20h.
14 Apresentação do Coral Carminamundi.
24 Oktoberfest e Dia da Criança, a partir de 12h.
Novembro
18 Festival Gastrônomico com Workshop.
Dezembro
04 Workshop de Guirlandas Natalinas.
10 Jantar Natalino.
10, 11 e 12 Weihnachtswoche.
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Foram Festejados no Clube:
Aniversário
Sexta-feira,16.04, Dr. Sergio Faulhaber, sócio
antigo, desde os tempos da Real Grandeza,
comemorou seus 90 anos durante um almoço,
com a fiel turma da hidroginástica.

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

Trabalhamos para o conforto dos nossos socios,
como na obra do corrimão da entrada.

Mens Sana in
Corpore Sano

Parabéns aos Associados!!!
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