Natal e Festas de Final de Ano!
É muita alegria na Família Germania!

M

ais um final de ano cheio de sorrisos
e confraternização de toda a família
Germania. Sim! podemos dizer com
certeza, que isto é fruto do trabalho
de todos, em cada detalhe, para espalhar o amor pelo
próximo, lembrar a felicidade da vida! Feliz 2017!

Desejamos a
você um Natal
Feliz

Agradecimentos Natal Germania 2016!
• A Sra. Ingrid Fricke pela organização da Festa de Natal Infantil.
• Ao Sr. Bruno Grieco, nosso querido Papai Noel Germania.
• Aos expositores do Bazar de Natal, Sras. Ana Maria Caputo, Beatriz Zellner, Carmen Bersch,
Cynthia Varaldo, Dione Castilho, Elisa Lages, Georgia Möller, Jacyra Miguez, Lucia Beatriz Perrone,
Magally, Núbia, Simone Barros, Thereza, Vania. Aos Srs. Klaus Pfeiffer, Márcio Marques e Ronald
Möller e, à Country Quarter, Saboaria Carioca e Sabores do Saudoso.
• As Sras. Daisy Calmon e Uta Esperança pela ajuda na venda do Bazar.
• Ao Sr. Alex Fernandes pela música ambiente do nosso Bazar. Muito obrigado a todos!

Carnaval Germania 2017

Boletim Informativo da
Sociedade Germania
Janeiro / Fevereiro 2017 / Ano 17

Baile à Fantasia

Fantasia na Piscina

• Sábado 18 | 02

• Domingo

Dança e show da Oficina
Roda de Samba da Escola
Maracatu do Brasil.
Concurso e premios para
as 03 melhores fantasias!
A partir de 20h.

Banho de Piscina à Fantasia
para adultos e crianças!
Música ao vivo com o
conjunto Tema Dois.
Não pode perder!
A partir de 12h.

19 | 02
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Mensagem da

Diretoria

Saúde: alho e mel, combinação perfeita!

Prezados associados

Além de delicioso ingrediente, o alho
também ajuda muito na saúde!

O

S

ano começou com novo desafio para a
diretoria:a perda de sócios, por vários
motivos, sendo recorrente a questão financeira,
agravada pela crise, pela qual passa o Brasil,
em especial o Rio de Janeiro.
Onde estamos buscando soluções? No
binômio corte de despesas e aumento de
receita.
No ítem corte de despesas há de haver
cuidado com a estrutura básica, assegurando o
bom funcionamento do clube, uma vez que
durante o ano de 2016, a diretoria já fizera
alguns ajustes.
No ítem sobre aumento de receita,
continuamos na busca de interessados em
alugar uma sala no complexo do ginásio e outra
abaixo da área da churrasqueira, garantindo
assim uma receita fixa. Nossos sócios podem
nos ajudar, trazendo mais movimento para o
restaurante, que, felizmente têm nos trazido
receita compatível com nossas expectativas.
Estamos sempre atentos para evitar o
desperdício em todas as áreas; na gastronomia,
por exemplo, a substituição das sobremesas
no buffet, por serviço solicitado ao garçon, no
pouco tempo que esta medida está em vigor, já
mostrou resultados positivos.
E assim vamos, sempre na busca de
soluções criativas, parcerias (a Festa de
Carnaval em 18/02) e muita coragem para
dirigir o navio Germania pelas águas
turbulentas deste momento.

Gemania vale a pena!
Saudações,
Margret Möller
Presidente
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e você comer alho e mel em jejum
durante sete dias, veja o que vai
passar com seu corpo.
O alho é provavelmente a planta
mais extraordinária da família dos
ALLIUMS, a mesma da cebola. O alho é
largamente utilizado como ingredientes
cozinha em razão do seu gosto delicioso e
sabor apimentado. É também, um
antibiótico dos mais potentes, que pode
curar numerosos males.
Suas excelentes propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias, antifungicida, anti- oxidantes são amplamente
reconhecidas.
Os dentes de alho tem um nível
incrível de vitaminas e minerais . Veja o
que se encontra em 100g de alho em
percentagem de necessidades quotidianas
recomendadas:
• 95% de vitamina B 6
• 38% de vitamina C
• 13% de ferro
• 18% de cálcio
• 80% de magnésio
• 22% de fósforo

Seu consumo diário diminui o colesterol,
a hipertensão arterial, doenças coronarianas.
Se você tem uma gripe, um resfriado , uma
faringite e até mesmo uma diarreia, olho com
certeza será um remédio para curar.
A receita do remédio caseiro a base de
alho cru e mel e a seguinte:
1. Descasque 2 ou 3 dentes de alho
2. Pique em pedacinhos
3. Misture com uma colher de sopa de mel
Pronto! Tomando este tratamento todos
os dias você terá mais energia e sentirá a sua
saúde melhorar desde a primeira semana. Este
remédio natural vai estimular seu sistema
imunológico .
Outra dica. A melhor maneira de consumir
o alho é cru e come-lo em jejum.
Fonte: Les Astuces de Katia

Gastronomia: Paté cremoso de salmão
Ingredientes
• 300g de salmão defumado
• 02 colheres de chá de mostarda Dijon
• 02 colheres de sopa de creme de leite
• 02 a 03 colheres de dill fresco picadinho
• Limão a gosto
• Sal e pimenta do reino moída
na hora a gosto

Preparação
Pegue metade do salmão defumado
com o creme de leite, a mostarda, a pitada
de açúcar e um pouco do suco de limão e
passe tudo no processador até que fique
bem macio. Transfira para uma vasilha.
Corte grosseiramente o restante do salmão,
misture com a pimenta e o dill e junte ao
paté.
Misture bem. Prove e, se necessário,
acrescente mais limão e sal. O ideal é deixar
descansar isso tudo em um lugar fresco
antes de servir, ou até mesmo na geladeira
por uns 20 a 30minutos.
Sirva em bowls grandes. É perfeito para
comer com torradas de pão.

EM BREVE!!!
Novos Cardápios
Germania no
Salão e Piscina!

Horários d e f u n c i o n a m e n t o
Secretaria
3a à 6a das 9 às 19h / Sábados 9 às 18:30h.
Piscina
3a, 4a e 5a até 18:30h. 6a e domingo a partir das 09h.
Sauna
6a até 21h. Sábado e domingo das 10 às 18h.

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.

Aconteceu

na Germania

Weihnachtsmarket 2016

Natal Infantil

O já tradicional Bazar da Sociedade Germania
para o Natal dos funcionários contou com um
grande número de expositores. A cada ano o
número de participantes aumenta! Na área de
gastronomia tivemos dois novos expositores, que
trouxeram novidades em doces caseiros e
especialidades alemães. Com artigos artesanais,
muitas coisas gostosas e tradicionais do Natal e a
exposição de presépios, tudo foi muito apreciado
por todos que nos prestigiaram.
Com a renda do bazar foi possível comprar as
cestas de Natal distribuídas, bem como a
contratação de um DJ para tocar na festa de
confraternização dos nossos funcionários.
Agradecemos a todos que colaboraram para
a realização e sucesso deste evento.

Mais uma vez o Papai Noel chegou na
Germania, encantando os filhos de nossos
associados e, também, de nossos funcionários.
Com um coro de crianças cantando as
músicas tradicionais natalinas foram
distribuídas pequenas lembranças para todas
as crianças!

Confraternização

Mais uma vez , em sua passagem pelo Rio
de Janeiro, o Sr. Gunter Hierneis se apresentou
com seu grupo na Sociedade Germania. Uma
noite de jazz e dixieland. Que venha outras vezes!

Para a despedida de mais um ano de muito
trabalho e dificuldades, foi oferecido um coquetel
de confraternização, após a última reunião de
Diretoria e Conselhos com a presença de familiares.

Churrasco dos Funcionários
Para encerrar as festividades natalinas, a
diretoria convidou todos os funcionários e seus
familiares para um churrasco.
Este ano a novidade foi o amigo oculto em
que participaram funcionários e diretores. Foi
muito divertido!
Com a iniciativa da Sra. Elisa Lages, foi recolhido
entre os expositores do Bazar, brindes para sorteio
desta noite. Todos ganharam prêmios, tal a
quantidade de presentes arrecadados.
Agradecemos a toda esta equipe que durante o
ano nos atende com toda a simpatia e carinho.

Natal dos Sócios
A intenção era fazer um coquetel nos jardins
do clube, mas o tempo chuvoso não ajudou!
Contamos com a música do DJ Alex
Fernandes que animou a festa onde algumas
pessoas trocaram presentes e mais uma vez nossa
equipe da cozinha caprichou nas comidinhas.

Participe!!!
Baile de Carnaval à Fantasia
• Sábado 18|02: Baile de Carnaval com show
dos alunos da Oficina Roda de Samba da Escola
Maracatu do Brasil e concurso de fantasias, com
prêmios para as três primeiras colocadas.
A partir de 20h.
Ingressos: Sócios R$25,00 | Não sócios R$30,00

Carnaval na Piscina
• Domingo 19|02: Banho de Piscina à Fantasia

para adultos e crianças com música ao vivo.
Venha sambar e se divertir a partir de 12h.
Música ao vivo com o conjunto Tema Dois.

Noite de Jazz

Exposição de Pinturas
Muito bonita e interessante a exposição do
Sr. Heiko Rochke com diferentes tipos de pintura.

Buffet de Feijoada
• Feijoada: todo 1o sábado do mes.

A partir de 12:30h.

Avisos
Janeiro
• 6a Feira 20|01: Dia de São Sebastião.

Clube aberto só área de lazer.

Fevereiro
• 2a Feira 27 e 3a Feira 28|02: Carnaval.
Clube aberto só área de lazer.

Março
• 4a Feira 01|03: Quarta Feira de Cinzas.

Clube fechado.

s

O jantar do aniversariante
é presente da Germania!*
O sócio ou dependente de sócio que trouxer
3 ou mais pessoas para jantar “à la carte”,
no mês de seu aniversário, é nosso convidado.
*Promoção válida de 3as à sábados, somente no jantar. Bebidas não inclusas.

Informações na secretaria.
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6 Curiosidades e Invenções Alemãs!

Mens Sana in
Corpore Sano
Judô | Jiu-Jitsu
Novos Terças, Quartas e Quintas:
Esportes Informações na
Secretaria do clube.

Tênis Erico Alves
Quarta: 14h às 22h.
Sexta: 14h às 22h.
Cel: 96458-9627
1. Alemanha, Germania,
Deutschland, Tyskland, Niemcy...
Qual o nome certo afinal?
Dependendo da língua de origem, a terra dos
teutônicos pode ser chamada de várias formas. Mas
por que tanta variação? Como acontece
seguidamente, a história remete ao Império Romano,
quando os italianos invadiram Renania no oeste do
país. Dependendo para quem eles perguntassem, as
várias tribos que habitavam o território que hoje
comporta a Alemanha, respondia de forma diferente.
Entre os nomes dados" mudos", "pessoas da
floresta"," vizinhos".

2. Você não pode ser punido
se fugir da prisão.
Desde o século XIX, a legislação alemã reconhece
como " instinto humano básico" o de querer ser livre
é o próprio ato de escapar da prisão não é passível
de punição. Isso não cobre, porém, crimes cometidos
durante o período foragido.

3. Tudo começou com a salsicha.
Enquanto o Império Inca ainda nem havia
começado do outro lado do mundo, uma taverna
especial em Regensburg, hoje chamada de
Wurstkuchl, era inaugurada, passando a ser a loja
de comida mais antiga em funcionamento no mundo,
desde 1.146 D.C..
As primeiras documentações da produção de
salsichas nesta taverna datam por volta de 1.800,
mas a paixão nacional pelas deliciosas salsichas é
inquestionável e ganhou o mundo inteiro.

5. Jeans Born in the USA?

Bolão

6. Amor fraterno ?
É tudo uma questão de esporte.

Terça a Sexta: 15h às 00h
Sábados: 10h às 00h
Domingos: 10h às 19h

Nascidas em Herzogenarauch, as duas
gigantes dos artigos esportivos Adidas e Puma
foram coincidentemente (ou não) fundadas por
irmãos da mesma família. Depois de romperem
relações por causa de supostas falsas acusações de
traição durante os anos da Segunda Guerra
Mundial, os irmãos Dassler nunca mais se
reconciliaram e tornaram-se rivais no mercado
esportivo, cada um com seu império próprio. Isso é
que se pode chamar de amor fraternal...

4. Eles inventaram as revistas!
Depois de inventarem a impressão gráfica, os
alemães provavelmente sentiram a pressão de serem
os pioneiros também no mercado editorial de revistas.
Foi em 1663, que a Revista “Erbauliche Monats
Unterredungen” tornou-se a primeira publicação
a ser lançada regularmente. E ainda nos dias de hoje,
a Alemanha é considerada lar de uma das indústrias
de revistas mais prósperas do mundo.

Calendário de eventos 201 7
Fevereiro

18 | Baile de Carnaval à Fantasia
Sábado com muita dança!
Premiação para as três melhores
fantasias! Participe!
19 | Carnaval na Piscina
Domingo com fantasias e muita
diversão para adultos e crianças.
Show de música ao vivo!

Março

Maio

05 a 07 | Bazar Dia das Mães
14 | Buffet Dia das Mães

Junho
13 | Fondue dos Namorados
25 | Arraia do Germania

Agosto
13 | Buffet Dia dos Pais
27 | Brunch Germania

25 | Bye Bye Verão

Setembro

Abril

30 | Oktoberfest 2017

16 | Buffet Especial Páscoa
24 | Assembleia Geral Ordinária

01 | Almoço Alemão
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Hóquei Indoor

Nascido Lob Strauss, na Baviera, o inventor do
protótipo das calças americanas emigrou para o
outro lado do oceano aos 18 anos de idade. Lá,
mudou de nome para Levi e patenteou a forma de
aplicar rebites as costuras das calças dos
trabalhadores. Em meio à época da Corrida do Ouro
na Califórnia, a ideia se transformou em sucesso
absoluto .
Apesar de bem sucedido na terra que o adotou,
ele ainda é adorado e reconhecido pelos moradores
de sua pequena cidade natal, Buttheim, que em
2.000 inaugurou um museu em homenagem ao
mestre do jeans.

Outubro

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

Natação
Claudio P. Goulart
Terças e Quintas:
06:30 às 10h e 17 às 19h
Quartas: 07h às 19h
Tel.: 2512-4800

VemSer - Esporte & Psicologia
Raphael Zaremba
Terças, Quartas e Quintas: 14 às 20h
Cel.: 9205-9301
Laboratório da Saúde J. Cleber
Hyowa: 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
Exercícios de solo e aparelhos
Terças e Quintas: 08, 09, 10 e 16h
Quartas e Sextas: 13 e 14h
Tel: 2294-1277 / Cel: 9307-3255
Massagem
Cidnéa Caixeiro
Sábados: 10h às 17h
Domingos: 9h às 17h

Wunder Jazz

Carnaval
2017

Espaço Cultural Germania
Desfrute um drink ouvindo
os clássicos do jazz.
Informações na secretaria.

Skat
Quartas: 17:30h às 21h.
Sábados 20/09 - 18/10 22/11 - 13/12, das 15h
às 21h.

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.

