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SEU REAL 
VALE MAIS NA 
TELHANORTE.
ASSIM VOCÊ 
NÃO FAZ 
COMPRAS, FAZ 
INVESTIMENTOS.

Promoção válida de 16/09/2011 à 25/09/2011 ou enquanto durarem os estoques. Garantimos a quantidade mínima de 5 unidades, 100m2 ou 180 L. Reser-
vamo-nos o direito de limitar por cliente a quantidade dos produtos anunciados. *1: Parcelamentos, consulte condições nas lojas. *2: 10X sem juros. Veja 
Condições na loja. *3: 24X no Cartão Telhanorte (parcela mínima de R$ 50,00). Veja condições na loja. *4 Telhanorte Garante: Consulte regulamento completo 
na loja. Fotos apenas para efeito ilustrativo. 

GRANDE SÃO PAULO
DEMAIS REGIÕES

(11) 4004-2444SAC 0800-729-2444
email: atendimento@telhanorte.com.br

Anhanguera, Aricanduva I, Aricanduva II, Bragança Paulista, Campinas, Campo Limpo, Guarulhos, 
Imigrantes, Jundiaí, Morumbi, Osasco, Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, Shopping Taboão, 
S. J. dos Campos, Sorocaba, Sto. Amaro, Santo André I, Sto. André II, Tamboré, Tatuapé, Vila Galvão, 
Zona Norte.

MARGINAL TIETÊ

twitter.com/telhanorte
facebook.com/telhanorte
foursquare.com/telhanorte

TUDO EM ATÉ

NO CARTÃO TELHANORTE

10X
*2

SEM JUROS

PISO VÁRIOS MODELOS
43x43 cm, cx 2,03 m2, Extra

15,90
m2

PORCELANATO PRADO
ALMOST OU CÁCERES BEGE
45x45 cm, cx 1,81 m², Extra

19,90
m2

PORCELANATO
ESMALTADO

PORCELANATO MODENA
60x60 cm, cx 1,44 m², Extra

37,90
m2

PORCELANATO
POLIDO

CUBA DE APOIO BASIC APQ35
Branca

39,90
Total: R$ 199,50

5X*1

DUCHA LORENSTORM
Com Desviador, Ref. 1986 C16

39,70
Total: R$ 198,50

5X*1

SIFÃO PARA
LAVATÓRIO FIT
30 cm, 1”x1.1/2”, 
Ref. VSM800

80,90 + R$ 1,00 
leve 1 Válvula 

Lavatório 23/8x1, 
Cromado, 216

cód. 31941

Na compra 
de 1 Sifão Lavatório Fit 

30 cm
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GABINETE PARA
PIA ROVENA
Várias Cores, Várias 
Medidas

299,90

A PARTIR DE:

VITRÔ BASCULANTE
1 Seção, Vidro Boreal, 60x60 cm

45,90

RENDE MUITO CORALATEX
Acrílico,Fosco, 
Várias Cores, 18 L

USO INTERNO
OU EXTERNO

144,90
+ R$ 1,00 

leve 1 kit para 
pintura, 
Ref. 1016 
cód. 743372

Na compra 
de 1 lata Rende Muito 

Coralatex, 18 L

Conheça a Telhanorte Conceito
Design, produtos e serviços exclusivos para banheiro e acabamento.

Avenida Brasil, 1987 – Jardins – São Paulo – Tel.:  (11) 2139-9650

Mariana Mandelli
ENVIADA ESPECIAL / BRASÍLIA

O Ministério da Educação vai de-
bater três propostas para am-
pliar o tempo que o aluno passa
dentro da escola. Estão em dis-
cussão o aumento de dias leti-
vos, de 200 para 220; a amplia-
ção da carga horária diária, priori-
zando a educação integral; e, por
fim, uma junção das duas for-
mas, que estabeleceria, por lei,
um novo número mínimo de
dias e de horas, ao qual as redes
se adaptariam da forma mais
conveniente. O MEC
entende que a carga
horária atual, de qua-
tro horas, é pequena.

“Tem gente que defende o au-
mento da carga horária; outros,
o aumento do número de dias le-
tivos. E há essa terceira ideia, de
não fixar número mínimo de
dias e de horas e dar alguma liber-
dade para a rede se organizar. É
uma terceira proposta que sur-
giu”, disse ontem ao Estado o
ministro da Educação, Fernan-
do Haddad. “Por exemplo: se são
fixadas no mínimo mil horas ou
200 dias, a escola pode dar cinco
horas por dia e manter 200 dias

letivos ou pode dar 4h30 em
220 dias.”

Haddad ressalta que, nessa

terceira opção, a decisão seria
das redes, não da escola.

Segundo o ministro, no entan-
to, a realidade brasileira seria
mais adaptável ao aumento de
dias letivos.

“Os estudos de Ricardo Paes
de Barros (secretário de Ações Es-
tratégicas da Presidência, cujo tra-
balho sustenta a proposta do mi-
nistério de ampliar o tempo)
apontam na direção de que au-
mentar o número de dias letivos
é o que mais impacta na escola”,
afirmou. “Tudo nos leva a crer
que estamos com poucos dias le-
tivos. Do ponto de vista da rede
física, a extensão da jornada por
dia encontra mais obstáculos
que a ampliação de dias.”

A ideia do MEC, segundo Had-
dad, é “encurtar” o tempo que a
criança fica longe da escola. “Na
prática, hoje temos 12 semanas
sem aula. Temos de pensar o
quanto isso descola o aluno do
mundo do conhecimento”, dis-
se. “As evidências mostram que
a combinação 44 semanas de au-
la e 8 de férias é muito melhor e
mais eficiente que 40 de aulas e
12 sem. Mas precisamos debater
a questão.”

Haddad prefere não falar em
prazos para o fim da discussão.
Segundo ele, agora haverá uma
apresentação dos estudos para
entidades do setor com as quais
o MEC pretende debater o tema,
como a União Nacional dos Diri-
gentes Municipais de Educação
(Undime), o Conselho Nacional
de Secretários de Educação
(Consed) e a Confederação Na-
cional dos Trabalhadores em
Educação (CNTE).

MEC debaterá três
formas de aumentar
carga horária escolar

ANDRE DUSEK/AE

PUC fecha câmpus
para evitar festa de
apoio à maconha
Reitor suspende aulas e atividades administrativas após saber que
alunos organizavam pela internet o 1º Festival da Cultura Canábica

Sem
prazo.
Ministro
quer agora
debate
com
entidades

A REPÓRTER VIAJOU A CONVITE

DO TODOS PELA EDUCAÇÃO

Marcelo Godoy
Ocimara Balmant
ESPECIAL PARA O ESTADO

O principal câmpus da PUC,
na Rua Monte Alegre, em São
Paulo, ficará fechado hoje. O
reitor Dirceu de Melo suspen-
deu as aulas e atividades admi-
nistrativas na tentativa de im-
pedir a realização do 1.º Festi-
val da Cultura Canábica, orga-
nizado pelo Facebook, que, até
ontem à noite, tinha mais de 6
mil confirmados. O evento es-
tá marcado para as 16 horas.

“Tenho de considerar a situa-
ção em função do que acontece.
Quando soube do objetivo e do
alcance desse evento, achei que
fechar o câmpus era o apropria-
do. Se insistirem, terei de tomar
outras providências”, diz Melo.

Assim que a nota de suspen-
são das atividades foi divulgada,
os organizadores do evento co-
meçaram a se mobilizar, no pró-
prio Facebook, para que o even-
to não seja cancelado.

“A decisão mostra o conserva-
dorismo da instituição”, disse
uma aluna. “Vamos do mesmo
jeito e, se não abrirem, a gente
invade”, postou outro. Há gente,
porém que não aprova a festa.
“Lugar de discutir legalização
não é na PUC com uma festa pa-
ra 6 mil pessoas fumando e be-
bendo à vontade. A PUC virou
sinônimo de baderna por causa
de pessoas assim”, escreveu
uma estudante de Direito.

Para Stefano Wrobleski, de 21
anos, do 3.º ano de Jornalismo e
membro do Centro Acadêmico,
“perder aula só para que a festa
não aconteça é um absurdo”. “O
pior é que isso abre precedente.
O que vejo é que a diretoria quer
uma PUC sem festas. E isso não
está certo. Universidade não ser-
ve só para aulas, é também um
lugar de convivência”, disse.

Inquérito. O delegado Wagner
Giudice, diretor do Departamen-

to Estadual de Investigações so-
bre Narcóticos (Denarc), afir-
mou que os organizadores do
Festival da Cultura Canábica se-
rão investigados pela Polícia Ci-
vil. “Um inquérito vai apurar e
seus organizadores terão de pres-
tar esclarecimentos.”

Em tese, além do crime de apo-
logia ao uso de drogas, os organi-
zadores podem ser acusados de
associação para o tráfico, crimes
punidos com detenção de 3 a 6
meses e com 3 a 10 anos de pri-
são, respectivamente. Em seu
ato, o reitor da PUC afirma que
um inquérito foi aberto pela polí-
cia e diz que a universidade vai
prestar esclarecimentos sobre
as providências tomadas para
evitar o festival.

Sexta sem lei. No ato que publi-
cou, o reitor afirma que a decisão
de suspender as aulas considera
outros problemas que têm ocor-
rido com frequência.

Ele afirma que as festas nas
noites de sexta-feira ganharam
“proporções inadmissíveis” por
conta do barulho, da duração até
a madrugada e do uso “não dissi-
mulado de bebidas alcoólicas e
entorpecentes, afora outras con-
dutas reprováveis”.

Dirceu diz também que há re-
clamações de vizinhos, alunos e
pais de estudantes. Recentemen-
te, até a encenação de um espetá-
culo no Tuca, o teatro da univer-
sidade, teria sido prejudicada pe-
lo barulho. / COLABOROU CEDÊ

SILVA, ESPECIAL PARA O ESTADO

Para o ministro Fernando
Haddad, ampliação de
dias letivos seria melhor
administrado pelas redes
de ensino do País

Decisão. Documento assinado ontem pelo reitor da PUC-SP

● Debate

FERNANDO HADDAD
MINISTRO DA EDUCAÇÃO
“A discussão (sobre a ampliação
da carga horária escolar) é
importante porque soluções
intermediárias podem surgir.”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A17.




