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o pai do "Vovô Chopão"

Luiz Alberto Cé, natural de Rio do Sul, 35 anos
de idade, 12 de profissão, é o "pai" do "Vovô
Chopão", a simpática figura do velhinho de ca

belos grisalhos e bigodesidem, personagem cen
trai de todo o esquema publicitário e decorativo da
Oktoberfest. Segundo Luiz Cé, o "Vovô" nasceu
em 1978, após um planejamento da figura que po
deria representar Blumenau, pensando-se na épo
ca na sua imediata comercialização através de
uma série de produtos, o que ocorre atualmente.
Seu criador inspirou-se inicialmente, para criar
o personagem, no seu Tio Ermínio Cé, 130 quilos,
que gosta de chope,irradia simpatia e é o Rei Mo
mo �m Rio do Sul. Partindo dele, Cé teve todo
o CUidado de dar uma idéia da figura germânica,
cuidando igualmente dos detalhes. O suspensó
rio é de elástico ao invés do pano; a calça curta foi,

substituida pela comprida; a blusa de malha aper
tada na manga, sem gola e o chapéu num estilo
nunca usado. Com todos estes detalhes Luiz pode
dizer que "qualquer semelhança não é mera
coincidência" .

Luiz Cé, que atualmente divide seu tempo en
treo suplemento infantil do JORNAL DE SANTA
C�T RINA e á sua agência, a Melhor, tem doze
persvnagens registrados. Além do "Vovô Cho
pão", existem o Chopinho, Ressaca, Sapeca, Pa
pagaio Célio, Capitão Trovoada, Crespinha, Toi
cinho, Batuta, Chupeta e o Vampiro Trapalhão e
sua intenção é distribuir nacionalmente estórias

.., para jor ais e vendas de produtos com fl "Vovô
chooãc ,anunciando para o próximo ano a pro
dução em Blumenau de um desenho com o perso
nagem para a televisão.

Artesanato é com a Eucat

PROGRAMA CATARINENSE DO
DESENVOLVIMENTO no ARTESANATó

-SECRETARIA DO TRA �HO
FUNDAÇÃO CATARINENSE·"DO TRAB�HO

m
GAZETA DO 'ALE

SILVIO RANGEL DE
FIGUEIREDO
Diretor e editor
LAURO RADtlNZ
Produção e edição
ROGERIO PIRES
UI.URO RADUNZ
-Fotos

Câmara Municipal de Blumenau .

EDICAO ESPECIAL
Oútubro 85

. , A Câmara Municipal de Blum �"u, pela sua

Presidência, pela sua Mesa Diretora \. -Cf !Qens

Vere�d�res, agradece visitairtes e bhmlenauenses �.,j
prestigiamente e eengraçamente fraterno durante todos os
momentos da Oktoberfest 85

BLUMENAU S.C
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Oktoberfest de Blumenau é a' segunda maior do
..A OktOberlest é realizada em'várias partes do

mundo, sendo a rnaior em Munich, que neste ano
teve "um movimento de 7 mi,lhÕ8s de visi'tantes que
tornaram, mais ou menos, a mesma quantidade
de cerveja. Outras três Oktoberfest são realizádas
em outros pelses. No Canadá, nos Estados Uni
dos e na Austrália, destacando-se a primeira, que
é a-maior após Munich, com urna circulação de 70
mil pessoas, porta FItO bOmenos do que a de Blu
menau, que dispara longe na frente das outras do
mundo. Pelo que eu vi, a 28 Oktoberfest de Blu
menau, chegou a assustar pelo número de partici
pantes. Imaginem o-que acontecera no próximo
ano com toda a prOpaganda que farão os visitan
tes que comparecer: m na festa' deste ano. Esta

.mundo

preocupação é- tam�m'do secretário' dá 'Turismo;
'AntOnio Pedro Nunes, com quem conversei so
-bre a Oktoberlest de 86 e da necéssidade de se

criar maior espaço frsico para abrigar' os visitan
tes, devendo ser recrutado o Ginásio Galegão, on
de se fariam apresentações de bandas e orques
tras, com maior comodidade para o público, com
maior segurança.

.

.

Pelos números que hoje constatamos, a nossa

Oktoberfest já é a segunda depois de Munich e

creio que Blumenau passa a ser, conhecida em to
t..:> o mundo mais pela Oktoberfest do que por
qualquer outra razão".

Hans Prayon
Cônsul Honorário da Alemanha

metobe
a cidade mais alemã do Brasil

Plantada no coração do médio vale do ltajaí, entre os maiores centros
industriais do Estado de Santa Catarina, distando de Blumenau 27 Km, porrodovia asfaltada, Pomerode se contitui num dos mais característicos e típicos
centros de tradição e cultura germânica do Brasil. Sua colonização data de,
1861 , quando para cá vieram os primeiros imignmtes pomeranos que, por
designacão do Or. Blumenau, fixaram-se às margens do Rio do Testo,
que banha a cidade.
C� lima temperado, numa média anual de 21°C., está situada numa ,

/tuae de 59 metros. Constituída em sua grande maioria de descenderi-as
' Jlemães possui, nos dias de hoje, aproximadamente 15.000 habitantes.

R�!stra o me�or índice.d� analfabetos do país ede criminalidade, Predominam
o idioma alemao e a reliqião Evangéhca de Confissão Luterana. '

Pomerode guarda ainda as tradições trazidas por seus primeiros antepassados.Os clubes de caça e tiro qu� existem no rnunicioio, 14, promoyem quase quesemanalmente festas de rei e rainha do tiro. sempre com rnurta musica,
comida, chopp e dança.

_

Em seu rnuniclpio concentra-se o maior numero de construcões em enxaimel
conhecido no Brasil. Suas casas, com cortinas nas janelas 'e flores a

,

ornamentar seus jardins; suas bandas de música, suas diversas atividades
culturais, e sociais, fazem de Pomerode uma terra feliz.

PREFEITUR MUNICIPAL·
DE POMERODE
Secretaria de Turismo - (0473) 87-0510
Admin.: Eugênio Zimmer

Nelson Riemer
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Iracema, a rainha a caminho dá Globo

,�'1l • malhas
�lhIemann
CalDisas • Blusas • Seborls • Salas • Calças·

.

oda brasi\eira.
peu na

rn

uro toque
euro

POSTO DE VENDAS
VAREJO E ATACADO

Rua Mal. Flor.iano Peixoto, 31 - Centro

Fone: (0473) 22-8655

LOJAS

Para Iracema Hinschin, a Rainha do Oktober
fest 85, a honra de representar Blumenau com

pensa todos os sacritrcios a que se submete uma
,

soberana da beleza. Ouando ele foi escolhida pelo
juri, dentre belezas tantas, ela nunca imaginou
a abrangência do se' einado, compromiss� pos

,teriores 11 Oktoberfes\ que a estão levando, !nclu
i sive, ao primeiro degrau de uma escada de estrela
.

que é a Rede Globo de Televisão, pois recebeu

.
convite do ator Paulo Figueiredo que a irá apre

sentar à produção da maior �ência televisiva

da América Latina.

Na Oktoberfest e em

ouezas alegres ocasiões

faz a 'festa com' você.
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La fiesta de Oktoberfest 1985 es para nosotros,
periodistas Uruguayos una increible realidad ya

que ha superado Ia espectativacreada en nuetros

pais, donde Ia musica, las flores y el chopp reunen

junto a Ia hospitalidad y tranquilidad de su gente,
el panorama preferido por el turista Nacional y
extrangero.

Blumenau com su .<trahordinario paisaje,
su estilo tipico Germanico de sus construccio

nes, crean en el visitante Ia sensacion de una

Alemania en, America.
Para hablar de Blumenau debemos referirmos

a su rica fauna y flora que forman um arco de
belleza envidiable.

.

EI esfuerzo que realiza Ia perfectura Municipal
junto a Ia secretaria de turismo hacen pensar que
sera uno de los centros turisticos mas importantes
-de America latina.

Tenemos Ia certeza que si los' turs de Europa
destacan a Oktoberfest como Ia festividad mas

trascendente, aqui en America Ia Oktoberfest de

Blumenau constltulra Ia fiesta de Ia cerveza de
latino America.
percibido visitante.

EI rio ltajaf-Açu corta Ia ciudad permitien
do que el turista en el vapor Blumenau I pl}eda
contemplar los accidentes geograficos que pre
senta el valle dei ltajaf.

Debemos finalizar refirienaonos a Ia fiesfa
de Oktoberfest donde el desfi.le de los carros ale
goricos ha dejado en nosotros una muy grata
impre_.on ya que el colorido y Ia tradiccion se

han unido para hacer de esta fiesta Ia alegria y
el orgullo de todo Blumenauence.

Nos despedimos' con Ias palabras dei Prefeito
y Secretario de turismo "Venga a Blumenau.

Programe Blumenau pera.sus amigos y clientes".
AI final todos somos responzables de Ia satis

faccion de aquellos que nos preocupan.

Richard Campiglia e Humberto Castro
Revista Punta dei Este

"Oktoberfest, urna fiesta increible"

o
�LIB�

•

o exagerado
em média 40 pratos fri��.salaoas

em média 14 pratos quentes
em média 13 pratos sob emesas

em média 13 tipos de co rnes
servimos pratos tlpicos 'TI Blumenau
servimos peixes e frutos ao mar em Florianópolis

CHURRASCARIA ATALlBA - Rua Alberto
Stein, anexo a Proeb,
bairro da Velha. Fone
(0473), 22-5888 -

BlUMENAU SC.

CHURRASCI.RIA ATALlBA -BR'" 470 Km 70
•

Fone (0473) 33-0157
INDAIAlSC

CHURRASCARIA ATAlIBA -Rua Jsn Guedes
da Fonseca, bairro Co-
queiros Fone (0482)
44-2364 . FlORIANÓ-
POllSSC

CHOPERIA ZUM BIERSCHlOSS (Castelo da
\ Cerveja) - Rua Al

berto Stein - anexo a

Proeb, bairro da Velha
Fone (0473) 22-5888
BlUMENAU SC

ita PontoBorghetti e Borghettinho.·

Otoguedesucesso
aaHering. .

..

............................•.._------
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o Campeão do Chope em metro

-

Stand da ABART na Oktoberfest

Dalto e Amin inauguraram
Zum Bierschloss .

Prefeito Dalto dos Reis

MAR E, SERRA GAUCHOS I'
FOO dê Janeiro

BUENOS AIRES
,

'

,

FOZ DO IGUACU

PRÓXIMAS SAíDAS

15/11/85 - CAMPOS DO JORDÃO
.

l3/11/85 - MAR E SERRA GAUCHOS
21/11/85 - RIO DE JANEIRO
30/11/85 - FOZ DO IGUAÇU
14/12/85 - FOZ DO IGUAÇU
27/12/85 - Reveilron em BUENOS AIRES
28/12/85 - RIO DE JANEIRO ESPECIAL

TURISMO HOLZMANN'
AGI:!NCIA DE VIAGENS

EMBRATUR ootI44-00_'1-1: Cato -A· - I A T A 157-6-96915

BLUMENAU-SC - Aiameda RIO Branco, 165 - Caixa Postai 97t • Telegrama. TURISMQ
MATA'" Fones 22-35(X) - 22-3290 - 22-3J9Q - Telex 0473·225

FLORIANOPOLIS-SC - Rua Conselheiro Maira .. 53 - Sobreloja 1 . Telegrama. TURISMC
�\.,..L �ones: 2?·0688 . 22-19"..5 . Telex 048;':·;>7:

JOINVILLE-SC - Rua São Francisco. • Terreo . Fones. 22-341 � . 22-3244 - Telex 04 61:
�ILIAl
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Felpudos Gaspar.

Bonitos e alegres

como a Oktoberfest

Toalha de banho e rosto

Indústria Têxtíl

Gaspar S.A.

Rua São José, 196

fones (0473) 32.0105 - 32.0101 - 32.0811

GASPAR S

Para Bader, uma ponte

de amizade esta formada

"Um grandioso sucesso obteve a banda

"Goetz Buam", de Jadshausen, durante a okto
berfest em Blumenau.

Durante 10 dias tocou todas as noites na Proeb

e obteve muitos aplausos, especialmente quando
os músicos, sob a regência de Siggi Hipf, dança
vam e tocavam no meio do público, em cima das

mesas, além de participarem dos desfiles. Atra

vés a DeutscheWe"e, o contato inicial foi estabe
lecido e mantivemos os preparativos inciais da via

gem. Por nosso intermédio, o prefeito da cidade

de Bad Nauheim, trouxemos 50 rosas da Deutsche

We"e, três das quais foram plantadas simbolica

mente em frente à Prefeitura Municipal de BI(I

menau, além de trazer outros pre§entes para as

homenagens que aqui realizamos. Formou-se a

ponte da amizade que haveremos de manter".

Werner Bader
Deutsche We"e

'Gonzaga Blota e Cliede

Eva Toddor

/
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PROSIT!
-

" o BANESPA ergue .um brinde. a Blumenau

'.

.lI.GH!rÍA BLU11ENJI,U, Rua 15 de Novembro, 320

. (lUE PENA �

ACAROU P. OKTOBERITSr., Ut-t'\ FESTA QUE E CURTIDA
. I

r
-

POR GENTE DO BRASIL INTEIRO;

DURANTE aMES DE,OUTUBRO, BLUMENAU FOI A

CAPITAL DO CHOPE,' DO FOLCLORE, DA ALEGRIA.

POVO E AUTORIDADES DERAM UM '<:;Ml2.l0 NOTMEL

DE RECEPTIVIDAQE E ORGANIZAÇAO.
POR ISSO O BANESPA, QUE DEU TOTAL APOIO A PROMoçAr,

,

ERGUE A TODOS UM BRI'NDE DE Hor1ENAGEM E AGRJI.DECIME�lTO.

E REAFIRMA SEUS PROPOSITOS DE CONTINUAR AO LADO

DA r.qMUNIDADE, NO DIA-A-DIA E NOS SEUS GRANDES MOMENTOS.

BANESPA. total apoio 'a omunidade

/

..

/

,/
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Palavras do maestro

Eu já vivi bastante, mas nunca fui tão bem re

cebido como em Blumenau. Eu faço música duran
te 20 anos, mas isto nunca me aconteceu antes.
O que aconteceu na Oktoberfest, não é para ser'
o meu sucesso, mas de todo o grupo, pois seus

integrantes, que são músicos amadores, assim
como eu, dão o melhor de si na festa e por este
motivo obtivemos aqui o sucesso. Acho que após
algumas semanas na Alemanha', cada 'Um vê bem
claro que a Blurnenau sempre seremos bem vin
dos e quepoderemos vottarno próximo ano e mui
tas outras vezes mais.

'Siggi Hipf
Maestro da Kappelle Goetz .Buarn

08:00 horas - abertura Calçadão Praia e Av.
Atlântica.

09:00 horas r= Exibição Vôo Livre. Clube taranjei
ras Balneário Carnboriú.

09:30 horas - Desfile com a participação da Asso

ciação Motoristas. de Taxis com

queima de fogos. Carruagem Deus

Neptuno desfile de carros

alegóricos.
10:30 horas - Solenidade oficial na Praça Taman

daré com participação da "Banda
Marcial da Escola de Marinheiros
de Santa Catarina".

"As mil e Uma Noites em Balneário
Camboriu".

ABERTURA OFICIAL DE TEMPORADX

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



1--: Hans Prayon, vice-presidente da Cia. He
ring, no alegre abraço ao lider da "Goetz Buem'".'
Siggi Hipf. 2 -: Prayon falou a alegre mensagem
que a banda alemã trouxe a Blumenau, agrade
cendo a visita à indústria. 3 - Na foto para a pos
teridade, os visitai 'iretores da Hering e

convidados, após o almoço. 4 - Na sede da As
sociação da Cia. Hering, o almoço oferecido à

- banda. 5 ,,-- Ao lado de Prayon, Werner Bader,
do programa alemão da Rádi DeutscheWelle.

"Goetz Buam" visitou Cia. Hering
Durante a suá estada em Blumenau, os compo

nentes da "Kappelle Goetz Buam", tendo a frente
seu líder Siggi Hipf, foram homenageados com
um almoço na sede da Associação da Cia. Hering,
recebendo na ocasião as boas vindas do vice
presidente Hans Prayon, do gerente de área Gerd
Gummersbach e do assessor de comunicação so

cial, Altair Carlos Pimpão. Durante o almoço fa
lou o sr. Hans Prayon, saudando os villitantes
e a�radecendo a sua alegre. e oportuna participa
ção musical na Oktoberfest 85, encantando a

todos que participaram do evento, conquistando
a simpatia do povo blumenauense pela maneira
simpática da presença diária n lStejos.
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"Eu poderia viver aqui" (Helmuth Hoegl)

fttobtrfe5t·85

Tudo começou em um pequeno bar de Sie-
dling, no Sul da Alemanha, há 30 anos atrás.

Lá Helmut Hoegl, com mais cinco jovens da
va inicio às suas atividades musicais, tocándo Di
xieland.

RecordaHelmuthHoegl: "naquela época ainda
não tínhamos problemas com transporte de equi
pamento, pois não se usava potentes amplifi
cadores e caixas de Sei • Tudo cabia em nosso pe
queno Borgward e lá íamos nós, sentados no meio
de nosso equipamento.

O primeiro pagamento foi pouco, oitenta e cin
co marcos alemães, para uma apresentação de 7
horas. Mas'aos poucos o conjunto ia subindo os

degraus do sucess· .

No ano seguinte da fundação, em 1956, já po
diamos tocar em Tel'gernsee," recorda Helmuth
Hoegl.

Passados 30 anos, a orquestra de Helmuth

Hoegl é uma das mais renomadas na Alemanha e

além fronteiras deste pais, tendo se apresenta,·
do em todos os continentes.

"Senti saudades da minha terra (Baviera) em
todos os lugares onde estivemos. Mas em Blume
nau me senti em casa, eu poderia viver aqui"
diz Helmuth Hoegl.

.

Helmuth Hoegl Band

Jo�ê Lewgoy

oMAIoFI ACONTECIMENTO DA MÚSICA DO SUL ESTA PREPARANDO A FESTA.

Show N.cional:
.
Fruto da Terra
A/abamba
Jessé

Nossa gente:
Griffos
Stlmentes da TemI
Código das Águas
Grupo ln

Dias �15 e 16 de Novembro na PROEB.

ORGANIZACÃO' PROMOCAo:
- oCE FURa· Ras TV AH ANTlDA IM"
JORNAL OI; SANTA CATARINA

APOIO'
GOVERNO DO toSTADO Df
SANTACATAAINA - PAtfEIIUAA
DE 8lUMfNAlI FURR

PATROCíNIO

A.El.TE:X:
.(

o", ... .., ...., '" 1 � .... L",,_ ............ 'I .......... � .... ', �� .. - ...��,-
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361.654 mil pessoas na Oktoberfest

-c,

DIA PESSOAS CONSUMO
04 21.294 12.283
05 34.217 18.913
06 - 22.018 11.320
07 05.753 04.300
08 05.270 08.985
ci9 07.200 06.800
10 08.430 07.650
11 36.163 26.350
12 54.'\90 32.192

.

13 29.821 14.750
14 . 10.172 07.120
15 10.980 09.350
16 17.192 09.000
17 10.096 13.750
18 16.933 18.382
19 41.230 29.250
20 30.795 28.864
.TOTAL 361.654 , 259.259

Debora Duarte

Antônio Pedro Nunes

Roberta Close

Celso Freitas e os jornalistas Carlos Muller e
Alvir Renzi

* *

Visão panorâmica
noites

UMA EMPRESA DO GRUPO

Cozinha internacional.

Pratos típicos regionais

música ao vivo tódas as

ATALIB�

Rua Paraguai, 66 -' Ponta Aguda
22-3337 e 22-2902 - BLUMENAU SI...
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