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DA

ABRIL

DE

ÁGUAS RESIDUÁRIAS
INDUSTRIAIS
Acham-se
abertas,
na re
cepção
da FURB e no IPT, em
Blumenau,
as inscrições
para o Curso "Tratamento
de
Águas Residuarias
Industriais". O ministrante
se r
o
engenheiro
Pedro Mareio Brai
le, uma das maiores
autori-=
dades brasileiras
no assunto. O Curso destina-se
a es
tudantes
e profissionais
dã
area de Engenharia
Química
e é uma promoção
do Institu
to de Pesquisas
Tecnolõgi
~
cas da FURB, Departamentode
Química
Tecnológica
e Depar
tamento
de Química.
A
ser
desenvolvido
no período
de
11 a 15 de maio,
com
uma
carga h o ra ri a de 45 horas-au
Ia, o curso t e r a por objet[
vos demonstrar
as formas de
recuperação
das aguas conta
minadas
por despejos
indus~
triais,
alem de dar
ênfase
ã determinação
da necessida
de de instalação
de uma es~
taç ão de tratamento p re 1imi nar, físico-quimico
ou biológico; determinar
ainda pa
rimetros
de proje~o;
~ar ê;
à

REITORIA
No

1981

17

fase ã determinação
das efí
ciências
necessarias
a
fim
de cumprir
as exigências
le
gais e proceder
~ dimensio~
namento
de estai~es
de tratamento para diversos
tipos
de despejos
industriais.
Es
tas propostas
deverão
ser ã
nalisadas
pelo professor
Pe
dro Mar-éio Braile
que e en~
genheiro
Químico
e Sanita rista, formado
pelaEscola de Engenharia
da Universidade Federal
de Minas Gerais. Tem diversos
trabalhos publicados
sobre trata
me n t o de aguas re s du r a s"
industriais.
Já esteve
em
diversos
países
da Europa
e
América
do Norte para
uma
série de cursos e
visitas
técnicas.
í

à

í

O programa
a ser desenvolvido
e o seguinte:
1)
O
Controle
da PoluiGão
(ExposiGão Geral do problema);2)
Metodo
de Tratamento
(Natu-'
reza dos despejos
industria1S, características
princi
pais dos despejos,
poluen ~
tes mais comuns,
metodos
fi
sicos, químicos
e b iológi ~
cos); 3) Amostragem
de despejos industriais
(freqUên-

Industricia de amostragem,
precau
- Águas Residuárias
ais" e uma cópia do traba,ções no manuseio);
4) Inter
lho "Was tewa te r Tre atme n t In
p re t aç ao de análises
sanitã
Industry
With
rias de despejos,
(P'ro g r am a The Textile
Particular Reference
to
Laao dos testes,
interpreta=tin America".
ção de cada teste,
comparação dos resultados
e exem p lo s ilustrativos);
5) TraESTÁGIOS
INTERNACIONAIS
tamento
de despejos
de conservas e produtos
agrícolas
Estágios,
em número
de
e de indústrias
de pesca;
treze, envolvendo
toda
uma
6) Tratamento
de despejos de programação
escolar
que vai
1 a ct i cin ios; 7) Tr a t. am e n to desde o prê-primário
ate
a
de despejos
rle matadouro
e
Universidade,
serão desen frigoríficos;
8) Tratamento
volvidos
proximamente
~a
de despejos
de usinas
de aFURB. Para a
ap re se n t aç ao
çúcar e álcool;
9)
Tratamen
destes programas,
devem vir
to de despejos
de curtumes;
ao Brasil,
mais precisamen11) Tratamento
de despejos
te a Blumenau,
26
mestres
de indústrias
têxteis;
12) oriundos
principalmente
da
Tratamento
de despejos
de
França,
Suíça, Itália,
Aleacabamento
de metais;
13) manha e talvez de Portugal.
Disposição
dos
efluentes
so Estes professores
desenvolbre o terreno;
14) pré-tra=verao estágios
com 80 horas/
tamento,
transporte
e dispo
aula. Na primeira
semana de
sição final de lodos orgânT
trabalho
serão apresentados
co s e tóxicos;
15) Uso
de
aos estagiários
subsídios da
tabelas
específicas
nara di
Pedagogia
Freinet,
sua filo
menS10namento
do
projeto;
sofia
e
seu
modo
de
ação.Na
16) Problemas
específicos
segunda
semana,
a
apresenta
(Discussão
conjunta
de proçio dos estágios
na sua fi=
blemas
apresentados
pelos
nalidade
especifica
abran participantes).
A realizargendo temas tais como: Méto
se no anf ite at ro da FURB,das
do Natural
de Leitura;Meios
8 às 12 e das 14 às 18 hode Comunicação
(Mass Média);
ras, o curso terá uma
taxa
Os
quatro
eixos
da Pedago
de inscrição
de Cr$ 18.000,00,
gia Freinet;
A Pedagogia
para os que se
inscreverem
Freinet
para Diretores
e
A
atê o d ia 3O d e a b r i1, e de
Matemática
do Quotidiano
no
Cr$ 21.000,00 para os
q~e
19 e 29 Graus.
realizarem
a inscrição
apos
esta data. Com um número
de
Espera-se
para o evento
vagas
limitado
a 40 partici
a participação
de aproximapantes,
os organizadores
do
damente
300 pessoas
vindas
curso entregarão
a cada par
de vários
Estados
brasileiticipante
uma cópia do
li=- ro s .
vro "Manual
de Tr a t amen to de
ç

DESTAQUES
HILTON
DE PINTURA
Com um bom público,
for
'mado por estudantes,
profes
sores e pessoas
da comunidã
de local,
o Setor de Cultu~
r a da FURB e a Cia.
Souza
Cruz, abriram
sexta-feira,
dia 3 de abril,
às 18:30 ho
ras, no hall de entrada
dã
Universidade,
a mostra
"Des
taques Hilton de Pintura"
Essa exposição
já percorreu
as principais
capitais
brasileiras
e, pela
primeira
vez, é mostrada
numa cidade
do interior.

exposiç70
at~ o dia 10
de
abril, ap Ss , poderão
ser vis
tos na Biblioteca
da FURB ,
uma vez que as peças
farão
parte do acervo
permanente
desta Instituição.

ADIDO CULTURAL
O Adido Cultural
do Con
sulado Geral da França
em
Porto Alegre,
Dr. Roland Ko
cher, esteve na FURB, opor=
tunidade
em que inteirou-se
dos trabalhos
de preparação
que os memb ros do Núcleo Frei
net da FURB vêm desenvolven
do para em julho, de 19
ã
31, realizar
"Estágios
IndePedagogia Frei
Além
disso,
Blumenau
é ternacionais
net".
Na FURB M. Kocher
re~
a primeira
cidade de
Santa
niu-se
com
o
professor
Jose
Catarina
a ver os 10 trabaReitor,
e com os Co
1h o s s e Ie c ion a dos ,sen do ele s Tafner,
ordenadores
d o Hov i.me nto Frei=de: Carlos
Bracher(Minas
Ge
professorais), Carlos Eduardo
Zim = net em Blumenau,
res
Rivadávia
Wollstein
e
mermann
(Antonina,
PR),Cláu
Flaviana
Granzotto.
dio Tozzi
(São Paulo),
Glau
Quando de sua estada em
co pinto de Morais
(Passo FUõ
Blumenau
o Dr. Kocher
recedo), Israel Pedrosa(Alto
J~
beu do Núcleo
E're i n e t um re
quitibâ),
João câmara
Filho
latorio
das atividades
e os
(João Pessoa),
Maria Leont!
resultados
obtidos
com o Se
na (São Paulo),
P'ie t r i n a Ch~
Brasileiro
de Peda=
cacci (Rio de Janeiro),
si- minário
gogia
Freinet
realizado
no
ron Franco
(Goiânia)
e
Toano passado
na FURB; ; além
mie Ohtake
(São Paulo).
de acertar
detalhes
para uOs trab&lhos,
que
ora ma visita
a Porto Alegre
de
estão sendo mostrados
na mestres
franceses
que virão
FURB, são cópias dos origiao Brasil participar
dos Es
nais que pela Souza Cruz f~ tágios Internacionais.
Estã
ram doados
ao Museu de Arte
visita,
ainda sem uma
data
Moderna
do Rio de Janeiro
pré determinada,
deveráocor
como parte das obras -q u e r~ rer provavelmente
no iníciõ
comp or ão o ace rvo
d aque 1a do mês de agosto,
tão
logo
casa de Cultura,
destruido
sejam encerradas
as ativida
pelo fogo em 1978. O~ trab~
des relacionadas
aos Está =
lhos, que pe~manecerao
em gi os.

CIÊNCIAS

JURíDICAS

nato Wolff tem como Paranin
fo o professor
Ivo Sell; Pa
t ron o - p ro fe s s o r P e dro Re i
JÚnior.

s

Quarenta
e oito acadêm~
cos do Curso de Direito
da
Fundação
Educacional
da Região de Blumenau,
colaram
Grau no dia 20 de março, em
solenidade
que iniciou
às 9
horas com um culto ecumênico na Igreja Matriz
de
são
Paulo Apóstolo
e prossegu1u
às 20 horas no Grande Auditór10
do Carlas
Gomes
com
as solenidades
de colação ~
grau. Após as cerimônias,os
bacharelandos
se confraternizaram
no Clube Blumenauen
se de Caça e Tiro.
A nova turma de
forman
dos em Direito
leva o
nome
do professor
Renato Wolff e
tem como lema: "Luta!
Teu
dever é lutar pelo Direito;
mas, se acaso, um dia,
encontrares
o direito
em conflito com a Justiça,
luta
pela Justiça".
Prestando
homenagens
es
peciais
aos professores
Antônio Fernando
do Amaral
e
Silva, João José Leal, Joao
de Borba, Norberto
de Miran
da Ramos e Nardim Darcy Lem
ke
corpo do
, além de todo o de
cente da Faculdade
C1encias Jurídicas,
a turma Re-

.

-

NOVO

PRÉDIO

Até o final do mês
de
junho o nove prédio
da FURB,
destinado
à salas de aula e
laboratórios,
devera
estar
sendo entregue
aos alunos
,
caso o cronograma
de trabalho possa continuar
a
ser
desenvolvido
da forma
como
o fo i ate agora.
O novo prédio,
localiza
do defronte
à Faculdade
de
Engenharia,
tera capacidade
de abrigar
aproximadamente
600 alunos.
Com 1.384
metros quadrados
e com
três
pavimentos,
a obra esta orçada em 17 milhões
de
cruzeiros,
importância
que devera ser em parte
subvencio
nada pelos Governos
Federal
e Estadual.
Por parte da co
munidade,
foi grande
a participação.
Com o desenvolvi
mento da Campanha
Comunita~
r1a pró-ampliação
do espaço
físico
da FURB.conseguiu-se
angariar
aproximadamente
7
milhões
de cruzeiros,
valor
este necessario
para se dar
os primeiros
passos em termos de construção.

CULTURA
Dizendo
que as atividades culturais
desenvolvidas
na
instituição
permitiram
uma maior abertura
no campo
da arte aos nossos estudantes e ao meio artístico
do
Val~ do Itajaí,
a
artista
plástica
e Chefe do
Setor
de Cultura
da FURB,
Edith
Poerner,
entregou
ao Reitor
José Tafner um relatório das
atividades
desenvolvidas
pe
10 setor durante
o
ano
de
1980.

disco "Galo Garnizé"
alem
da apresentação
do C~ral.
Di~ ~~/05 - Exposição
de 20
pa~ne~s
plastificados
com
reproduções
de desenhos
de
Van Gogh e 18 painéis de pin
t ';l r ~ . A _ ex p o s i çã o tev e a par
t~c~paçao
do Consulado
dos
Países Baixos.
E o mês
de
maio foi encerrado
com um Re
cital de piano do
pianist~
Jorge Hartke,
dia 29, e uma
palestra
do professor
Frede
rico de Morais
- crítico
de
Arte -, sob o tema' "A
Arte
Latino-Americana".

O mês de junho
iniciou
Calendário
Cultural
com um espetáculo
mímico-mu
da FURE foi aberto no
dia
sical, desenvolvido
pelõ
2~ de março,
com uma e xp os i "Grupo DeI Silencio"
de Bue
çao do escultor
Erwin Tei ::nos Aires. A promoção
teve
chmann,
comemorativa
aos 16
a participação
do Diretório
anos de Ensino
Superior
em
Central
dos Estudantes
da
Blumenau.
Em maio o
artisFURB. Dia 5 - mostra de car
ta plãstico
Sílvio Pléticos
tazes tendo como tema
cen~
mostro~
35 tFabalhos.numa
t r a I "O Meio
Ambiente
e
a
p r om oc ao Que teve
a p ar t ci
Necessidade
de
Preservação
pação da Galeria
Açú-Açu.
do Mesmo".
Promoção:
Setor
Ainda em maio, num trabalho
de Cultura
e Assessoria
Esconjunto
com o Setor de Cul
pecial
do Meio Ambiente
da
tura da Prefeitura
de Blume
Prefeitura
de Blumenau.
Dia
nau, foi feita a apresenta=7 - Palestra
do cartunista
.
'
ção do espetáculo
"Blumenãe escritor
Henh umor~sta
lia 11".
filo
Jã em agosto houve a aNa se-gun d a quizena
de
presentação
do Coral "Camemaio, mês em que a FURB cor
a
t
a
Vocale"
no I Seminário
memora o seu aniversário
de
Bras
ile
iro
de
Pedagogia Frei
fundação,
foram várias
as
net,
p
romoç
ão
do
Nú cleo Freí
PEomoções:
21/05 - Exposi
net
de
Blumenau.
çao de Cerâmica
Marajoara
:

o

í

300 peças que falam dassuperstições
e das coisas
do
dia a dia de um caboclo marajoara.
Neste mesmo
'dia
foi feito o lançamento
d~

Em setembro
aconteceu
o
Recital
do Quarteto
Municipal de são Paulo,
considera
do um dos melhores
do País~
Em outubro
mostra
de
Obje~

tos, Pintura
e Desenho
dos
artistas
plásticos
Alberto
Luz, Lígia Roussenq
Neves e
Reynaldo
Pfau, ao mesmo tem
po em que o Poeta
Lindolfo
Bell lançou o seu livro "As
Vivências
Elementares"(poemas) e autografou
"As Annamárias".
Ainda neste mês, e
no mesmo dia da mostra
de
Objetos,
Pintura
e
Desenho
(09/10),
o pianista
cláudio
de Brito lançou seu disco e
a Escola
Superior
de Música
de Blumenau
apresentou~se
a
todos que participavam
da
vernissage.
Ainda em outubro,dia
l~
o poeta Lindolfo
Bell profe
riu palestra
na FURB
sobr;
o tema "Processo
da Criação
Poética",
sendo a promoção
do Departamento
de Letras da
Instituição.
Em dezembro ,de
4 a 6, aconteceu
a
"Noite
de Arte",
promovida
pelo Cur
so de Educação
Artística, com
a apresentação
da peça
Ln+
f an til "O J og o d a C aç a
ao
pássaro"
de Mária Clara Machado.
FALESTRAS

SOBRE

CONCRETO

Promovido
pelo Instituto de Pesquisas
Tecnolôgicas da FURB (IPT), pela Faculdade
de Engenharia
e pela Concrebrás
S/A, Engenharia de Concreto,realizou-se
em Blumenau,
de 7 a 10
de
abril, um ciclo de
palestras sobre concreto.
A primeira conferência
foi
dia
7 e versou
sobre "Concretos
Po 1 íme tr os" e teve como mi-

nistrante
a Dra. Yazuko Tesuka do IPT de são Paulo
e
uma das maiores
autoridades
da área, atualmente;
a
segunda palestra
foi dia 8 e
teve como tema
"Patologia
das Estruturas".
A conferên
cia foi ministrada
pelo Dr~
Ronaldo
Tartuce,
Coordena
dor
Técnico
da Concrebrás.
Dia 9 - uma quinta feira
aconteceu
a terceira
palestra, e stas ob re "Ce n t r a i s de
Concreto".
Os conferencista
foram o Dr. Edio Giovanetti
e o Sr. José Rodrigues
Filho, respectivamente,
Diretor Técnico
e Tecnôlogo
da
Concrebrás.
A quarta e últi
ma palestra
foi dia 10
versou
sobre "Cimentos-Tecnologia,
tipos e
fabricação". O ministrante
foi
o
professor
e Dr. João Gaspar
Djanekian,
da Cimento
Serra
no S/A.
I

;

Segundo os
organizadores do evento,
a importância deste 'trabalho situou-se
em torno dos
conhecimentos
adicionais
e da experiência
pessoal
que cada um dos palestrantes
levou ao público
·participante.
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