
AgendaAgendaAgendaAgendaAgenda
J A N E I R OJ A N E I R OJ A N E I R OJ A N E I R OJ A N E I R O

Dia 1 / Terça-feira - Feriado
ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

Os associados se reunem para brindar a
chegada do novo ano.

Bufê especial a partir de 12:00 horas.

Dia 20 / Domingo - Feriado
BUFFET ESPECIAL

Os bufês de domingo ficam ainda melhores
se a data é especial.

Grande variedade de pratos quentes, saladas
e sobremesas por precinhos apaixonantes.

Reúna os amigos, traga a familia.
Funcionamento normal

Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Sextas-feiras
BUFFET DE VERÃO

Programação variada para as sextas-feiras.
Cardápios especiais para a ocasião.

Informações: 2274-2598 ou 2274-2599
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Sextas-Feiras

CARDÁPIOS ESPECIAIS
Aproveite o verão e as noites de clima

agradável. Após o trabalho, reúna os amigos
e venha fazer a sua “happy hour” no clube.
Programação variada para as sextas-feiras.

Informações: 2274-2598 ou 2274-2599

Dia 5 / Terça-feira
CARNAVAL

O Parque Aquático estará à sua espera. O
calor do verão pede uma piscina tranquila e

bem frequentada.
Funcionamento restrito às áreas de lazer até

18:00 horas.

Dia 6 / Quarta-feira
CINZAS

Expediente normal em todos os setores a
partir de 12:00 horas

Informações: 2274-2598 ou 2274-2599
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O que fizemos em 2007? Um relatório das
realizações do clube no ano que passou, seguramente
vai encontrar um número maior de acertos. Mas

será que realmente realizamos tudo o que foi
planejado? Certamente podemos responder que
não, poderíamos ter feito muito mais. Mas, afinal,
o que fizemos pelo clube em 2007?

O Círculo Austro Brasileiro vem se destacando
há tempos. Em janeiro de 2007 trouxe à sala de
Estar o “Heurigensaenger” em sua “Noite
Vienense”. Quem veio pode ouvir música vienense

de três séculos – de Mozart a Fendrich apresentadas
por Erich Zib & Franz Horacek. O mesmo círculo
promoveu o retorno dos artistas em fevereiro e,
naquela data, em “duo”, fizeram a “Noite
Austríaca”, muito aplaudida por todos. Novamente,
em setembro, o Círculo Austríaco voltou a fazer
sucesso com a sua “Zigeunerabend”.

Em março a equipe do Roberto promoveu os
festivais de verão que fazem muito sucesso. É uma
idéia vencedora que merece repetição.

Os bufês dominicais recebem elogios reiterados
e o Bufê do dia das mães é destaque absoluto. Em
maio não foi diferente. Restaurante lotado, reservas
esgotadas. Lembre-se: Faça a sua com antecedência.

Em Junho, a tradição do hóquei da Germania
esteve presente na seleção brasileira da categoria
no Pan Americano do Rio. A festa junina fez sucesso

Fatos em Imagens de 2007
com as crianças e Norma Strattner, Carla Stoffel e
Edith Poeck comemoraram 210 anos de amizade.

O Festival da culinária alemã, uma novidade
idealizada por Franz Wappmannsberger marcou o
mês de agosto, logo seguida pelo 186º ano de
aniversário do clube.

Em setembro, Haroldo Sprenger realizou a
primeira, de um total de três reuniões da Sociedade
Brasileira do Whisky no ano. Em todas, a
descontração e o ambiente proporcionaram um
grande sucesso.

A tradicional Oktoberfest se destacou no mês
de outubro. O Blumenberg Volkstanz levantou poeira.

Em novembro, pelo 4ºano consecutivo,
Cristina Sauerbronn promoveu a
“Weihnachtsmarkt”. E o coral do Colégio Cruzeiro
também foi destaque  na apresentação da sala de
estar. Um concerto aplaudido.

Finalmente o mês de Dezembro. Com ele, o
clube fica ainda melhor. As festas particulares
dominaram a cena. Confraternizações em todos os
espaços. As luzes do natal inspiram e emocionam.
O Jantar de Natal dos sócios de 2007 foi organizado
pela nova diretora social. Uma noite simples, mas,
realmente uma “Stille Nacht”.

Seja bem vindo 2008!

Seleção Brasileira de Hóquei

Haroldo Sprenger promove as reuniões da SBW

O público e a “IV Weihnachtsmarkt”

Cores e opções da Weihnachtsmarkt
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Dia 29 de novembro o Círculo Austro Brasileiro
promoveu mais uma “Noite Austríaca”. A principal
atração da noite foi o espetáculo proporcionado

pelo Coral do Colégio Cruzeiro. O grupo formado
por jovens de todas as idades apresentou versões
bem humoradas de clássicos de todos os tempos
com destaque para a MPB. Algumas canções

O Círculo Austro trouxe o Coral do Colégio
Cruzeiro à sala de estar

Apresentação do Coral do Colégio Cruzeiro

ganharam arranjos especiais. “Eu não sou cachorro
não”, uma conhecida música do carioca Waldick
Soriano arrancou efusivos aplausos da platéia.
Enquanto a base da música era executada, um grupo

de coristas entoava latidos de cães de todas as raças
e tamanhos. A apresentação foi elogiada por todos.

O hóquei sobre grama marcou presença na
maior festa do esporte brasileiro, o Prêmio Brasil
Olímpico. O carioca Alexandre
Caldas recebeu o troféu durante a
cerimônia realizada na segunda-
feira, dia 17 de dezembro no Teatro
Municipal. Caldinhas, como é mais
conhecido, é atleta do time da
Germania desde os 15 anos de idade.
Com a equipe, Caldinhas
conquistou cinco títulos nacionais
e o reconhecimento como um dos
melhores jogadores de sua geração.
As boas atuações logo o levaram
para a seleção brasileira da
categoria. O atleta esteve presente
em praticamente todas as
competições disputadas pela seleção nos últimos
anos, como o Pan-Americano Indoor de 2002 e a
melhor atuação do Brasil até hoje, a Copa Pan-

Atleta da Germania recebe o Prêmio
Brasil Olímpico

Americana de 2004, disputada no Canadá. Nesta
competição, Caldas foi escolhido pela primeira vez

como capitão da equipe.
Entretanto, segundo o jogador,
este é o seu melhor momento no
hóquei brasileiro. A participação
nos jogos Pan-Americanos, a
volta das competições em grama,
o Campeonato Brasileiro 7 a side
e a escolha como vencedor do
Prêmio Brasil Olímpico. “-O
prêmio mais importante que,
creio eu, deva ser pretendido,
seria ver o Brasil progredindo de
fato, conquistando resultados
expressivos nas próximas
competições...” Parabéns

Caldinhas pelo desempenho e pelo merecido
prêmio. Seu nome, seguramente já está inserido na
história do hóquei brasileiro.

Um jeito
primitivo de preparar
uma refeição tornou-
se símbolo de festa e
torna a carne um dos
alimentos mais
tentadores.

Mais que uma
refeição, o churrasco
representa para boa
parte dos brasileiros
um ritual de

comemoração. Tudo é motivo para reunir
amigos ou família e preparar apetitosas peças
de carne na brasa, onde os homens tomam a
frente no preparo e dão folga para as
cozinheiras. Há muitos anos, quando eles ainda
não haviam despertado para o prazer de preparar
pratos e testar seus dotes gastronômicos,
escolher, preparar e cuidar do ponto certo da
carne já fazia parte dos afazeres masculinos,
com raras exceções.

O churrasco como forma de
comemoração

Assim como discutem sobre futebol, é
comum nas rodinhas de conversas masculinas ,
considerações sobre técnicas, truques,
preferência das carnes utilizadas e modos de
grelhar, como acontece nas rodas  de nosso
clube.  Aliás, um bom papo, descontração,
caipirinha, cerveja, vinho e saladas são os
acompanhamentos ideais para essa refeição tão
apreciada pelos brasileiros.

O gosto pelo churrasco em algumas regiões
do Brasil é incontestável. Somente na Grande
São Paulo, o Frigorífico Independência, um dos
principais fornecedores de carne bovina para
churrascarias, coloca no mercado uma média de
100 toneladas por semana. A procura pela
picanha, a rainha das churrascarias, também
apresenta números expressivos em São Paulo,
onde são consumidas 150 toneladas por semana.
Como cada boi produz apenas duas picanhas de
1 kg e 1,5 kg, isso significa que 51 mil animais
são abatidos para saciar a gula dos paulistanos.

Omarete Piliçari Severo
Gastrônoma

Coral faz sucesso na Germania
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Muro da discórdia. Alguns associados tem
reclamado, regularmente, da pintura bastante
castigada do muro do lado esquerdo da portaria

de acesso ao clube. Sempre é bom repetir: A
manutenção tem estado alerta, nada passa
despercebido aos olhos dos dedicados
funcionários. Apenas um detalhe: O muro do
qual estamos falando está no terreno do vizinho,
fora, portanto, dos dominios da Germania.

Cozinha científica. No ano de 2007 o
clube recebeu a visita de profissionais de culinária
oriundos de escolas de formação do Rio de
Janeiro. O Harald e seus estagiários oriundos do
SENAC e UniRio e a simpática Ôma,
representante da Universidade Estácio de Sá.
Este intercâmbio é importantíssimo. É a união
da prática com a teoria. Tudo o que vier
acrescentar experiência e novos conhecimentos
será sempre bem recebido.

Bola Cheia. Muito conhecido no clube, o
famoso “Bola” foi notícia na imprensa. Estava
lá estampado nas páginas do jornal “O Dia” no
caderno de gastronomia. A reportagem falava
dos alunos de cursos de panificação e neles,
“Bola” obteve grande destaque. Como se vê, o
rapaz está ficando muito famoso.

Gato ausente. Como de praxe, o jantar
natalino dos sócios reuniu as famílias e as
tradições do clube, agora sob a batuta da diretora
Margret Möller. Os convidados puderam
apreciar a grande variedade de pratos oferecidos
pelo bufê especialmente preparado para a festa.
Preço convidativo e bebida liberada foram os
ingredientes mais apreciados da noite. Ausência
sentida; o presidente não pode comparecer.
Estava nos EUA, para onde foi ver a primeira
netinha que nasceu no início do mês de
dezembro. Do Germaniawiese pude ouvir o coro
emocionado puxado pela anfitriã e

acompanhado pelos
presentes. Uma noite
realmente feliz.

O pato do Pedrão. Outro destaque da noite,
motivo das muitas broncas que levei do Roberto,
foi o “Pato do Pedrão”. Com aquele tamanhão
todo, tudo o que o cozinheiro-chefe poderia ser era
tudo, menos “pato”. Depois de provar a iguaria,
entendi o motivo da bronca: Os boletins anteriores.

Nasceu Gabriella. Dos EUA, recebi e-
mails da primeira dama com fotos da nova
herdeira. Dia 05 de dezembro nasceu Gabriella,

filha de Denise e Richard, neta de Francisco e
Uta Esperança. Seja bem vinda, Gabi!

Responda se for capaz. Após um longo e
cansativo dia, um leão se reúne com sua família
para saborear o jantar que tanto trabalho deu
para ser caçado. E quando está prestes a degustar
o resultado de tanto esforço, eis que tem uma
surpresa desagradável.  Cai de pára-quedas outro
leão, de outro clã. Então perguntamos: O que
aconteceria se um animal de outro clã tentasse
se aproveitar do jantar alheio?

Auau; au, au! Redundante. Este é o
adjetivo que ouço com constância. Mas,
convenhamos, o Círculo Austro Brasileiro tem
promovido bonitos espetáculos. No último, o
Coral do Colégio Cruzeiro fez uma apresentação
emocionante e bastante aplaudida. De longe,
tive a sensação de ter ouvido latidos. A música
“Eu não sou cachorro não”, entremeada por
latidos de cães de todas as raças e tamanhos foi,
digamos...muito engraçada!

Seja bem vindo 2008! O ano novo chegou
e com ele renovadas esperanças. O
Germaniawiese, cheio de vida, exalta a natureza.
Os bancos do jardim estão à sua espera.

Vamos ocupá-los em 2008?

Rio vice-campeão por equipes. O Campeonato
Brasileiro de Skat, realizado em São Paulo, teve
um catarinense como campeão; um paulista em
segundo e Anselm Kohler do Rio de Janeiro em
terceiro. Do Rio ainda tivemos o Sr.Kurt em décimo
lugar e Markl em décimo quarto. Nas etapas do
Chile e Kircheim não houve participação de atletas
cariocas. Em São Paulo, os paraguaios dominaram
os quatro primeiros lugares, resultados estes que
não contaram para o campeonato brasileiro. A
equipe do Rio de janeiro ficou com o vice-
campeonato por equipes. Os resultados dos torneios
realizados na Germania foram:

Resultados do Skat

Agradecimentos
A diretoria agradece a todos os associados,

amigos e colaboradores que nos ajudaram a fazer de
2007 um ano com importantes realizações. Foram
muitas as obras de melhoramentos que, seguramente,
trouxeram mais conforto e lazer ao quadro social. A
todos, o nosso “Muito Obrigado!”

Dia-a-diaDia-a-diaDia-a-diaDia-a-diaDia-a-dia
Inauguração

O novo salão de jogos está praticamente pronto
para inauguração, o que acontecerá, no mais tardar,
no primeiro mês de 2008. Todo o serviço de
alvenaria; de madeira; instalações elétricas e
hidráulicas foram concluídos no mês de dezembro.
Espera-se terminar já nos primeiros dias de janeiro
os serviços de pintura final e os azulejos do hall de
entrada. O acesso ao salão também receberá
revestimento de primeira linha. Na escada do hall
será assentado piso de granito poroso antiderrapante.
Este material vai aumentar a segurança dos
freqüentadores e dar um toque de beleza ao local.

Todo mundo vê
As chuvas de verão e os temporais que caem

com regularidade causam estragos, principalmente
às arvores que circundam as instalações do clube.
E, para o bem de todos, elas ainda são muitas. A
equipe de manutenção tem estado sempre alerta,
mas, com os temporais, as árvores são jogadas ao
chão com freqüência. Nestes dias, há necessidade
de serviços de urgência no corte e desobstrução de
vias, serviços que não podem ser adiados. Fazem
barulho, incomodam e aborrecem, mas a diretoria
conta com a compreensão dos associados.


