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EDUCAÇAO FfSICA FOI ATÉ SÃO
JOAQUIM

Pela quarta vez consecutiva, alunos e
professores da Faculdade de Educação
Física e Desportos da FURB, foram a São
Joaquim, cidade distante 400 quilôme-
tros de Blumenau, one participaram
de toda organização, coordenação e ar
bitraqern dos XII JOGOS ABERTOS
DE SAO JOAQUIM, a maior festa espor-
tiva dos últimos 12 anos daquele muni-
cípio. Com aproximadamente 400 atle-
tas disputando praticamente todas as mo-
dalidades desportivas, registra-se aqu.
o trabalho desenvolvido pela Prefeitura
de São Joaquim, mais especificamente,
pela Secretaria de Esportes, comandada
pelo professor Edio Candidato Coral que
realiza um trabalho de base junto às
escolas da região, objetivando, a cada
ano, aglomerar durantes os Jogos Aber-
tos o maior número possivel de bons atle-
tas. Sem uma infra-estrutura desporn-
va que Ihes permita treinar adequada-
mente qualquer modalidade, mas de um
esforço individual a toda prova, os des-
portistas de São Joaquim conseuem, du-
rante os primeiros meses de cada ano,
(todos os jogos realizam-se durante o
mês de fevereiro) chamar a atenção de
todo o município, incluindo os três distri-
tos, para os preparativos.

Os trabalhos passam a ter um ritmo
mais acelerado com a chegada dos pro-,

, fessores e alunos da FURB que iniciam:
um serviço de preparo das canchas de,
saltos, canchas para arremessos, pistas
de elaboração das tabelas e sorteios.

Mas, segundo o próprio Secretário de
Esportes, "todo o trabalho e as noites
mal dormidas são compensadas no dia da
abertura, que este ano teve a presença
do Reitor da Fundação Educacional da
Região de BJumenau, para proporcionar
maior brilho às festividades programa-
das.

Segundo os promotores do evento,
"a Facu ade e Educação Frsica da
FURB, 4001 a escolhida. face ao trabalho
que já desenvolveu em promoções des-
portivas patrocinadas por Florianópolis,
Timbó, RIOdo Sul, Indaial, lages e ou-
tras cidades do Estado. Para os alunos,
a ida de elementos ligados a uma univer-
sidade, a uma cidade tão distante, nada
mais é do que o resultado da imagem
já projetada, de uma boa instituição, ul-
trapassando as barreiras da comunidade
a que pertence".

CURSO DE BASQUETE FOI SUCESSO

Contando com a participação de apro-
ximadamente 40 professores, atletas e
especialistas em basquetebol, encerrou-
se dia 13o Curso de Basquetebol, promo-
vido pelo Centro Desportivo do Sesi,
na Rua Itajaí, e pela Faculdade de Edu-
cação Física e Desportos da FURB.
O Curso ministrado pelo professor José
Alfonso Pimentel, do Departamento Na-
cional de Desporto do Sesi e Técnico
do Clube Hibraica do Rio de Janeiro,
foi considerado excelente pelos que dele
participaram, dizendo poder aplicar gran-
de parte dos ensinamentos ~~i~,
principalmente nas escolas e Indústrias
q~e mantém suas equipes de basquete.



LfNGUA ESTRANGEIRA

Com cursos de Iniciação, Comunica-
ção e Expressão, o Laboratório de Lín-
guas da FURB, a partir do dia 19 de fe-
vereiro, estará recebendo inscrições de
alunos e não estudantes da FURB para o
perlodo letivo do primeiro semestre de
1980. Dotado de cabines e gravadores
individuais, além de salas equipadas com
gravadorês e projetores, audio-visuais
biblioteca especializada e uma equip~
de professores experientes e com espe-
cialização, o Laboratório de Línguas da
FURB, atualmente, é considerado o
melhor da região e, face a isto, tem con-
dições de apresentar melhores cronogra-
mas de aulas além de garantir uma ex-
celente aprendizado. As aulas desenvol-
ver-se-ão de segunda a sexta-feira, sem-
pre no horário das 18 às 20 horas e das
20 às 22 horas.

AGROPECuARIA

Foi procurando equacionar o proble-
ma de mão-de-obra especializada na área
agrícola e pecuária do Vale do ltajal que
a FURB inicia, dia 3 de março, em suas
dependências, o Curso Técnico de Agro-
pecuária a nível de 2° Grau.
: ; Seguindo a política governamental,
tanto federal quanto estadual, que é: a
de enraizar ainda mais o homem à terra,
evitando, desta forma, o êxodo rural em
larga escala, é que a Fundação Educa-
cional da Região de Blumenau, passa a
integrar o núcleo de escolas de 2° Grau

i de Blumenau, prometendo para os pró-
ximos anos novas habilitações.

REITORES LAnNO-AMERICANOS
VISITAM A FURB

A manutençio de intercâmbio cultural
entre univenaidade mexicanas. colombia-
nas e vene:tuelanas, através do estágio
de professoras e visitas de informação
é a t6nita do encontro promovido pela
Reitoria da Fundac;lo Educacional da
Regila de Blumenau, FURB e um grupo
de Reitores e ViGa·Reitores das univer-
sidade de Guadalajara (México), Los AA-
des (CoI6fnbia) e o ex-ministro da Educa-
çlo da VenezueIe, reapec:tivamente,

PROFESSORES E ALUNOS DA FURB
FORAM À RGENTINA

Buscando o aperfeiçoamento técnico
e a possibilidade de um maior intercâm-
bio entre equipes e profissionais gabari-
tados, é que uma delegação de professo-
res e alunos da Faculdade de Educacão
Física e Desportos da FURB, acompanha-
dos do professor e Diretor da FEFD,
Lourival Beckauser, participaram na
Argentina, na segunda quinzena de ja-
neiro, da XII JONRADAS INTERNACIO-
NALES DE EDUCACION FíSICA, junta-
rn=nte com países considerados super
dt'"envolvidos em Educação Física como
Ó o caso da Suécia, Alemanha, Espanha a
a própria Argentilla.

Acompanhou a delegação o o.retor d
do Parque Desportivo da Cia, Hering f'1'll
Blumenau, José Carlos Gonçalves da
Luz, que lá manteve contatos caIr. equi-
pes das ciclades de Santa F~ ~ar Dei
Plata e Buenos Alies, objetivando promo-
ver, em B:umenau, durante os festejos
do centenário da Indústria Têxtil Com-
panhia Heríng, vários jogos de r•••..el in-
ternacional. Além disso, durante o en-
cerramento da JORNA0.A.s iNiERNA-
CIONALES DE EDUCACION FíSICA
cogitou-se ser 81urnenau ou Júinv;iie a
sede da XIV JORNADA

G ' ~~
anbay Gutierrez, Ahtonio l.eaIIo Ra-

mon Zuribia e Manoel Penalver 'eSte
a.tual ~resjdente do Grupo Uni~rsitá~
no latino-Americano de Estudos para a

,Reforma e Aperfeiçoamento da Educa-
ção,

A comitiva chegará a Blumenau po
volta de 11 horas, visita ~ dependên-
cias da Indústria de Cristais Hering, al-
moça com a Reitoria da FURB, mais os
membros da AssociaçãO dos Amigos
da FURB. A tarde, após uma reunião
com o Reitor José Tafner e convida-
dos o grupo percorre 8 Universidade
Visitalldo suas InataJaQlSes, retomando a~

-final da tarde para Florianópofis, deven-
do viajar domtngo 8G Rio de Janeiro.



BlBLtOTECA CENTRAL APRESENTOU
RELATORIO

o Diretor da Biblioteca Central,
"Prof° Martinho Cardoso da Veiga",
professor Braulio Maria Schloegel, ao
entregar esta semana um relatório de
atividades referente ao ano letivo de
1979, ao professor José Tafner, Reitor
da Fundação Educacional da Região de
Blumenau, a qual pertence 8 Bibliote-
ca, disse que, em relação ao ano passa-
do, houve um acréscimo no volume de
pesquisas e retirada de livros para leitu-
ras, além de ter aumentado seu acervo,
superando, inclusive, as previsões fei-
tas pela própria direção.

Em 79, comentou o professor Schloe-
gel, "a melhora das condições ffsicas
para a realização de pesquisas e trabalhos
por parte dos alunos e o aumento do acer-
vo fixo da biblioteca, que atingiu a casa
dos 72.377 volumes distribuldos entre li-
vros didáticos, brochuras e periódicos,
tudo isso aliado ao interesse do aluno em
aprofunclar-se nos assuntos levantados
em sala de aula ou mesmo fora dela, é
que alcançamos oaldo Indice de aprovei-
tamento que se =ncontra à disposição
do corpo discente desta Universidade e
toda à comunidade do Vale do ltejaí" .

Ainda, segundo o relat6rio, por área,
estes são OS números e obras mais consul-
tadas: Obras Gerais - 28.284 eonsul-"
tas; Processamento de Dados - 9.602;
Sociologia PoUtica - 12.117; Econo-
mia - 16.285; Direito - 20.644; aufmi-B

ca - 18.266 consultas; Literatura -
15.469; .além de outros assuntos pesqui-
sados. "E foi ainda no ano que passou,
explica o professor Schloegel, que atra-
vés do trabalho do bolsista Edson Schroe-
der, a partir de um intercâmbio, conse-
guimos inscrever a Biblioteca Professor
"Martinho Cardoso da Veiga", em filmo-
tecas e consulados tais corno: Consula-
do Geral Britânico; Consulado Geral do
Canadá; Consulado Geral do Japão;

:e Consulado Genil da Sulça, além de ins-
.crições também, na Embrafilme; Filmote-
ca Ceoafor; Instituto Goett18, Filmoteca
Shell, Filmoteca Cultural da Varig e:
F~lrnoteca Fhilips.

Através de fitmes conseguidos junto
-a esses consulados e fitmotecas, vérios
. cursos como, Educação Artfstica, Peda-
gogia, Eduoeção Ffsk:a, Curso de Fran-
cês, Engenharia, Ciências, Letras e Ls-
borat6rio de Unguas se utilizaram de
tais películas para um melhor aprovei-
tamento das aulas, fazendo com que os
alunos através da visualização, conse-
guissem absorver melhor o conteúdo das
mesmas.

Durante 79, vários estudantes esta-
giaram na Biblioteca, sendo etes, funcio-
nários das Prefeituras MunIcipais de
Pomerode e Blumenau, funcienários da
Biblioteca Municipal Fritz' Muefler, da
Biblioteca central da Fuildaçao Educa-
~ional do Alto Vale do ttajaf, alunos do
Colégio Sagrada Famma, Escola 8âs~-
ca luiz Oe/fino e alunos do Curso de Bi-
blioteconomia da Universidade Federa~
de Santa Catarina. Uma estatística reali-
zada pela Direção da BibHoteca da FURB, ,
revela que os números totais de consul-
tas realizadas durante o período de anos,
que vão desde 1971 a 1979 são estes:

1971 - 4.480 Consultas
1972 - 82.641 Consultas
1973 - 119.269Consultas
1974 - 162.004 Consultas
1975 - 210.516 Consultes
1976 - 208.3n Consultas
1977 - 220.043 Consultas
1978 - 204.619 Consultas
1979 - 238.941 Consultas.

!=XPEDIENTE
EDITADO PELA IMPRENSA UNIVERSJT AR1A
FUNDAçAo EDUCACIONAL DA m:GtAo DE
BLUMENAU '
RUA ANTONIO DA VEIGA - 140
BLUMENAU - se - 89.100
composto nas .()ficinas do.
Jornal de Santa Catarln.
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Prestando homenagens especiais ao
Governador do Estado, Dr, Jorge Konder
Bornhausen, ao Prefeito Municipal Dr.
Renato de Mello Vianna, ao Reitor da
Fundação Edvcacional da Região de Blu-
menau, professor José Tafner e a várias
autoridades, a Faculdade de Educação
Ffslca e Desportos da FURB, em soleni-
dade de CoIação de Grau marcada para
às 20 horas do dia 8de março, forma mais
44 alunos.

As comemorações iniciam às 9 horas,
na Igreja Matriz de São Paulo Apóstolo,
prosseguem às 20 horas com a Cofação
de Grau e encerram-se com um Baile
de Formatura no Clube Blumenauense
de Caça e TIro, na ,Rua ltajar, organiza-
do especialmente para os formandos e
convidados especiais.

R8OO\In ida através o parecer
333/78 ao Conselho Federal de Eauca
ção, a Faculdade de Educação Ffsica e
Desportos, FEFo, já formou até agora
trâ turmas, com um total de 109 alunos,
estando praticamente todos, exercendo
suas atividades pr.ofissionais no Vale do
ttajar.

Hoje, face ao alto fndice de aprovei-
tamentos de seus alunos, a FEFD é con-
vidada a participar dos maiores eventos
desportivos do Estado, tal como ocorreu
no princfpio do mês em São Joaquim,
CW'Jde a Faculdade organizou, coordenou
'e procedeu à arbitragem de todos os [o-
rgOS deserlvofvidos durante a realização
doa XII JOGOS ABERTOS DE SÃO
JOAQUIM, que reuniu por um perlodo
de 8 dias, aproximadamente 400 atle-
tas nas modalidades de Voleibol, Basque-
tebol, Futebol de Safão, A,lo•.ic:'l1O, Han-
deboI, Tênis de Mesa e Ciclismo.

TÉCNICO EM AGROPECU - RIA:
R ASSIST NCíA AO
AGRICULTOR

Algo interessante aconteceu assim
que foi deflagrada uma campanha publi-
citária em torno do Cuso Técnico em
Agropecuária, que será ministrado na
FURB a partir do mês de março. Já no
primeiro dia de promoção, de acordo com
as mídias realizadas em várias emisso-
ras de rádio do rnuniclpio, o setor de
recepção da Universidade e a Chefia
de Gabinete passaram a atender quase
que exclusivamente telefonemas de in-
teressados em fazer o curso, que terá
uma duração de quatro anos, sendo dois
destinados ao núcleo comum, e dOISpro-
fisslonaiizantes. onde o aluno aprenderá
a menejar instrumentos agrícolas, sa-
berá épocas para um bom plantio e
conhecera as váries.forrnas de utilização
do solo para as mais (jiversas culturas.

Não obstante ISSO,tem sido grande a
adesão de prefeituras da Região do Vale
do ltajai ao programa. Primeiro porque a
FURB facilita a estes municípios, a assi-
natura de convênios visando fornecer
bolsas ae estudos a funcionários e muní-
cipes, e segundo, os prefeitos, descobri-
ram que a partir da formação destes
profissionais, haverá possibilidades das
prefeituras disporem em seus municí-
pios, de elementos, capazes técnica e
cientificamente, de elaborarem e partici-
parem de programas para a prestação
de assistência técnica ao pequeno e mé-
dio agricultor.

Desta forma, acreditam os coordena-
dores do Curso Técnico de Agropecuá-
ria, a nível de 2° Grau, que já a partir do
próximo ano, face à receptividade deste
pnrnerro programa serão incluídas novas
habilitações.


