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Opções para você fazer um bom

piso - Págs. 4 e 5 e 8 e 9

Duas dicas para a geração de

renda - Págs. 10 e 11

FOTOGRAFE E GANHE
PRÊMIOS!

O Jornal do Pedreiro está

comemorando os 70 anos da

Votorantim Cimentos com um

concurso especial. É um concurso

de fotografias para mostrar os

pedreiros nas obras. 

Confira o regulamento na ficha

cadastral e participe!

D
esde 1936, quando nossa primeira fábrica de cimento
começou a funcionar no interior de São Paulo, a

Votorantim Cimentos marca presença nas pequenas e grandes
obras em todo o Brasil.
Só para citar uma, aí está o Maracanã, que passa agora por
uma reforma para os Jogos Panamericanos no Brasil, em 2007. 
Para construir o maior estádio do mundo na década de 50,
foram necessários 500 mil sacos de cimentos e 3.500 operários!
O Maracanã continua sendo símbolo da nossa capacidade 
de construir, acreditar e festejar. Até parece um bolo de
aniversário! Por isso, é com essa imagem que queremos
comemorar com você nossos 70 anos de vida!

Marcelo Chamma

Diretor Comercial da Votorantim Cimentos
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Votorantim Cimentos: há 70

anos na vida dos brasileiros!
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Mito ou verdade?
Na edição passada, publicamos as dúvidas do leitor
Emerson Mocelin França, profissional de Campina
Grande do Sul, PR. 
Você também pode nos escrever, pois vamos buscar as
respostas para suas dúvidas com especialistas.
Tolentino Soares de Souza, Instrutor Orientador do
Senai esclarece abaixo outras dúvidas do Emerson. 

Por que o reboco trinca?

Tolentino: A argamassa
de reboco produzida na
obra trinca por vários
motivos. 
Os principais são: 
1) Excesso de cal ou
cimento na argamassa,
que provoca a retração
ou expansão, ou seja, a
água é puxada,
ressecando o reboco. A dica é usar sempre a dosagem
correta recomendada pelo fabricante.
2) A espessura da argamassa. O normal é de 1 a 2 cm,
internamente, e externamente de 2 a 3 cm. Mais do
que isso, a massa fica grossa e pesada. Pela ação da
gravidade, ela cede e abre fissuras, além de consumir
mais material e aumentar o custo final da obra. 
3) A parede seca puxa água da argamassa, que fica seca
e trinca. Por isso é preciso umedecer a parede seca.
4) Quando o cimento entra no processo de cura e o
pedreiro acrescentar água para amolecer a massa ela
ficará fraca e vai trincar.

É verdade que a massa branca (cal e areia) deve descansar

48 horas antes de se adicionar cimento?

Tolentino: Esse tempo de descanso da massa branca
facilita a queima e a hidratação da cal. Descansando ela
fica mais plástica, mais fácil de trabalhar e segura mais
na parede.

Nota da redação: O descanso da massa branca por 48 horas
não é necessário quando o pedreiro utiliza cal hidratada
da Votorantim Cimentos. A CH III (Itaú ou Votoran) permite
maior ligação química dos agregados (areias), que tornam
as argamassas bem mais aderentes. Também apresenta
boa plasticidade de imediato e não precisa ser "curtida".

Jovens restauram o Museu 
da Energia
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EXPEDIENTE

Quinze jovens profissionais,
entre eles oito que concluíram
no ano passado o projeto
social da Votorantim
Cimentos, “Futuro em Nossas
Mãos”, estão participando da
etapa final de restauração do
Museu da Energia e de
algumas instalações do
Casarão Santos Dumont, 
em São Paulo. 
Além das aulas de linguagem,
cálculo e conhecimentos

gerais, eles também ficam
sabendo do valor social de se
recuperar o patrimônio
histórico, aprendem uma nova
profissão e recebem ainda uma
bolsa de estudos.

Pedreiros e balconistas nas
palestras da Votorantim Cimentos
Entre maio e junho, as revendas de material de construção de
cidades pernambucanas participaram de palestras que divulgaram
o cimento CP IV 32 RS RRAA, mais indicado para fundações, que
foi lançado especialmente para o mercado do Nordeste. As 29
palestras para cerca de 580 pedreiros e balconistas foram
realizadas por um vendedor técnico e um vendedor do segmento
varejo da
Votorantim
Cimentos. 

CANAL ABERTO

Palestra
realizada em
Curado (PE) 

em 20 de maio
para 40

convidados. 

Para participar do
projeto de restauro
era exigido o
conhecimento na
área de construção
civil.
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A Votorantim Cimentos

comemorou seu 70º

aniversário junto com 

a comunidade, como 

co-patrocinadora da Festa

Junina de Votorantim,que

se realiza há 91 anos 

na cidade paulista onde

nasceu a empresa.

São 16 dias seguidos de comemorações na 

Praça de Eventos da Prefeitura do município 

de Votorantim. 

Há diversão para toda a família e, no ano passado, a festa

atraiu cerca de 500 mil pessoas. Em 2006, o público foi

ainda maior. Além de divertir, a Festa Junina de Votorantim

cumpre uma importante função social, reunindo o trabalho

voluntário de centenas de moradores para arrecadar

fundos para obras assistenciais.

3

Geraldo, 53
festas na vida
Geraldo Eugênio dos

Passos, um dos mais

antigos pedreiros da

cidade, freqüenta a

festa desde 1953. Aos

68 anos, cinco filhos e

oito netos, Geraldo

lembra que se mudou

para lá aos 15 anos de

idade. O pai começou

a trabalhar na antiga fábrica de tecidos do Grupo Votorantim,

onde se aposentou. Geraldo também trabalhou algum tempo na

fábrica e depois teve profissões tão diferentes como enfermeiro,

segurança e ajudante de pedreiro. Há 13 anos ele se fixou na

construção civil e conta com orgulho que aprendeu tudo sobre

essa atividade, sendo reconhecido na cidade como um

construtor de mão cheia. Hoje, chefia uma equipe de pedreiros

responsável pela manutenção de prédios públicos municipais.   

Cícero aproveita
com os filhos 
Nascido em Alagoas,

Cícero Wanderley 

da Silva, 37 anos,

mudou-se para São

Paulo em 1991 e

logo começou a

trabalhar como

ajudante de

pedreiro. Em alguns

anos já tinha

formado uma equipe para prestar serviços de construção. 

Há três anos, ele conheceu Sorocaba, perto de Votorantim, e

gostou tanto que decidiu mudar para a cidade, principalmente

por causa dos filhos pequenos. Foi passear com a família na

festa junina da cidade vizinha e decidiu visitar o estande da

Votorantim Cimentos (foto no alto). Ele freqüenta a festa há três

anos. “Trago as crianças para se divertirem e acabo

aproveitando tanto quanto elas” - comentou, ao lado da esposa.

O arraiá da família em Votorantim 

ESPECIAL

Estande da Votorantim Cimentos na festa junina recebeu
pedreiros de toda a região de Sorocaba, SP.
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CANTEIRO DE OBRAS
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Os blocos de concreto para pavimentação

dão vida ao ambiente com cores e formas

variadas, além das vantagens de

resistência e durabilidade.

Os pisos intertravados de concreto são
muito utilizados em calçadas, pátios,

áreas de piscina, garagens, ruas 
de condomínio e revitalização de centros

urbanos e históricos. E também são
indicados para áreas industriais, postos

de gasolina, terminais de 
carga de portos e aeroportos. 

Uma boa maneira do pedreiro

agradar os clientes é oferecer

alternativas de construção que

possam unir beleza, resistência e

vida longa. Essas são algumas das

qualidades dos pisos “intertravados”,

também chamados de “paver”,

“bloquetes” ou “blokrete”.

Em função da variedade de cores e

formas, esses pisos de concreto

podem ser amplamente utilizados

pelos pedreiros com ótimos

resultados. “Os pisos intertravados

me dão 100% de certeza de que vai

ficar um trabalho de excelente

qualidade”, diz o pedreiro Ricardo

Alencar, de Olinda, PE. Ele conta

ainda que o piso “dá uniformidade”

à obra e sempre recomenda os

intertravados para os clientes.

Confira bem a qualidade do piso
O pedreiro deve conhecer bem os pisos de concreto. “O bloco precisa ser

íntegro e bonito. Não pode ter rebarbas na lateral da base, nem fissuras

ou materiais estranhos, como folhas e madeira”, explica Maki Tokudome,

Consultora de Mercado da Votorantim Cimentos. 

Outra dica para identificar as peças de boa qualidade é bater um bloco

no outro. O som deve ser “firme”. Se for som “oco” é sinal que não tem

resistência.  A porosidade pode ser testada derramando um pouco de

água na superfície do piso. Se a água formar uma grande bolha e

permanecer na superfície o piso tem boa resistência. No caso da água

penetrar no piso ou atravessar o piso, é sinal de que o piso não é bom

“O ideal é o pedreiro conhecer a fábrica e o processo de produção”,

recomenda Maki.

Muito capricho no assentamento
É preciso ainda seguir rigorosamente as etapas de assentamento 

(veja na página ao lado). A perfeita compactação da base, por

exemplo, evita afundamentos. Segundo Maki, o pedreiro deve

usar compactadora (sapo), principalmente se o piso for área de

estacionamento ou passagem de veículos. 

Manter o alinhamento também garante uniformidade e o efeito

estético desejado. “Como em todo bom trabalho, o capricho no

assentamento dos intertravados é fundamental”, diz Maki.

Piso de concreto, opção para o seu cliente
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Regras práticas de colocação
1 - Não se deve pisar sobre a areia 

de assentamento. O assentador deve

trabalhar sobre o piso já construído.

2 - Os blocos não devem ser

arrastados, mas sim colocados de

topo uns contra os outros e apoiados

sobre a areia.

3 - Se for necessário ajustar os pisos

para conservar o alinhamento

horizontal, deve-se golpeá-los

lateralmente com um martelo de

borracha. 

4 - As juntas entre os blocos devem 

ter em média 2,5 mm, de modo que 

o bom intertravamento garanta o bom

funcionamento mecânico do

pavimento.

Vantagens do pavimento intertravado

Execução da base

Compactação da base

Execução da drenagem

Colocação dos

confinamentos (cercar

com meio fio ou viga de

concreto a área a ser

trabalhada) 

Espalhamento da

camada de areia

Rasamento da camada

de areia

Colocação dos blocos 

de concreto (ver regras

práticas)

Compactação inicial

Revisão 

Espalhamento de areia

fina para rejunte dos

blocos

5

Saiba mais
A Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP)

promove cursos sobre assentamento de pisos

intertravados. Informe-se pelo telefone 0800-0555776

(ligação gratuita). O atendimento é de 2ª a 6ª feira, das 

8 às 17h. Ou pelo site www.abcp.org.br.

Etapas do assentamento

SUBLEITO

SUB-BASE

BASE

CONTENÇÃO LATERAL AREIA DE ASSENTAMENTO

PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO

• Preço bom em relação a

outros materiais

• Suporta altas cargas de peso

• Bom escoamento da água

• Baixo custo de manutenção

• A mão-de-obra deve passar

somente por um treinamento

• É durável

• Os blocos podem ser

retirados e recolocados com

facilidade, evitando quebras

e desperdício

• Diversidade de cores e

formas

• Retém menos calor e não

agride o meio ambiente.

ERRADO

CERTO

ERRADO

CERTO

CERTO

Fonte: Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP)

1 6

7

8

9

10

2

3

4

5

Regras práticas de colocação
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Fontes: Projeto Memória, Arquivos
Votorantim Cimentos

MEMÓRIA VOTORANTIM

Poucas empresas no Brasil

conseguem vencer o tempo

com tanto vigor.

Aos 70 anos, a Votorantim

Cimentos é uma empresa

jovem, forte e madura ao

mesmo tempo. Pronta para

encarar os próximos 70

anos e muitos mais! 

A Votorantim Cimentos

olha para o futuro, mas

também tem muita história

para lembrar. E convida

você a recordar com a sua

família alguns fatos dessa

história que seus avós e

seus pais testemunharam

no passado.

Agora é a sua vez de

contá-la aos filhos e aos

netos...
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A cidade de Votorantim comemora sua

emancipação na DÉCADA DE 60.

A cidade de Votorantim nasceu em 1965 e mantém
uma tradição que começou há 91 anos. É que
antes de se tornar uma cidade, Votorantim era
uma pequena vila industrial na região de
Sorocaba, SP, que abrigava a Fábrica de Tecidos
Votorantim. Em junho de 1915, seus funcionários
organizaram os festejos de São João na praça
defronte à fábrica e até hoje a festa junina da
cidade é considerada uma das mais animadas do
interior paulista (veja na página 3). 

NOS ANOS 50, o Brasil estava

em plena construção da nova capital, Brasília.

O presidente Juscelino Kubitschek aparece 
ao lado de Jânio Quadros nessa foto. 
No banco da frente, está José Ermírio de
Moraes, pai do atual presidente do Conselho
do Grupo Votorantim,  Antonio Ermírio de
Moraes. O Maracanã, inaugurado em 1950 para a

Copa do Mundo de Futebol, foi construído
com 500 mil sacos de cimento e uma média
de 3.500 operários por dia, chegando aos 11
mil às vésperas da inauguração!

NA DÉCADA DE 40, a Votorantim Cimentos

investe no Nordeste.

No ano de 1942, a segunda fábrica de
cimento do Grupo Votorantim foi
inaugurada na cidade de Paulista, em
Pernambuco.
Era a maior fábrica do Nordeste e produz
até hoje o Cimento Poty.

A história da Votorantim Cimentos começou na

DÉCADA DE 30.

Em 2 de junho de 1936, foi inaugurada a Fábrica
Santa Helena, na localidade de Votorantim, em
São Paulo. O cimento era transportado pelos
trilhos da estrada de ferro construída na época. 

A Votorantim já fornecia

cimento em quase todo o

País nos ANOS 70.

Em 1977, o Grupo Votorantim
aumenta a participação no
mercado nacional com a
marca Itaú de cimento e cal. 

Lançada no mercado nos ANOS 90, a

Votomassa facilita a vida dos pedreiros.

A Votorantim Cimentos oferece mais
praticidade e economia para pedreiros e
construtoras, com o lançamento da
Votomassa Matrix, levando a argamassa
pronta até a obra. As linhas de produtos
Votomassa são desenvolvidas para várias
aplicações nas pequenas obras também.

NO SÉCULO 21 a Votorantim Cimentos

continua investindo no relacionamento

com os pedreiros.

Com 25 fábricas no Brasil e sete no
exterior, a Votorantim Cimentos entra no
século 21 engajada no compromisso
com a responsabilidade social. Em 2005,
consolida um grande programa social
em parceria com o Instituto Votorantim:
Futuro em Nossas Mãos, que forma 
6 mil jovens pedreiros em todo o Brasil.

A marca Poty conquista a preferência

dos pedreiros nos ANOS 80.

Na década de 80, crescem as operações
da Votorantim no Nordeste, com fábricas
de cimento na Paraíba (Caaporã) e
Sergipe (Laranjeiras). 

Nesse anúncio
antigo, em

jornal de 1938,
o cimento

Votoran já fazia
propaganda.

30
40 50

60 90

2006...

70
80

A Votorantim Cimentos comemora 70 anos de vida! 
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MÃO NA MASSA
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Cimento branco 
virou moda em piso
Em sacos de 25 kg,o cimento branco permite soluções criativas, rápidas e

econômicas para a construção de pisos.

Ouso do Cimento Votoran Branco Estrutural para fazer pisos é cada

vez mais comum, em ambientes internos ou externos. O produto

tem sido recomendado pelos arquitetos, por suas qualidades

decorativas, pela resistência que é a mesma do cimento de cor cinza, e

por permitir maior rapidez na execução do trabalho. Por isso, pedreiros

que gostam de agradar a clientela devem buscar novas maneiras de

utilizar e valorizar esse material.

Como preparar um piso
com cimento branco
PASSO A PASSO

Para camadas de até 15 cm, a receita

é a seguinte: 

• 1 parte de cimento branco estrutural,

3 partes de areia (tipo média) e 

2 partes de  brita. Caso queira usar

pigmentos coloridos, misturar uma

parte de pigmento para cada 10

partes de cimento. Misture bem até

deixar o material bem homogêneo;

• Na aplicação da mistura, utilizar

separador (plástico ou madeira) a

cada 1,5 m; e realizar adensamento

(manual ou mecânico) para evitar a

presença de bicheiras no concreto.

• Para um melhor acabamento,

utilizar desempenadeira de aço.

FERRAMENTAS E MATERIAIS

NECESSÁRIOS

• Cimento Votoran Branco CPB 40

Estrutural

• Desempenadeira de aço

• Balde graduado

• Colher de pedreiro

• Recipiente plástico

• Pigmento 

em pó

• Areia média

• Separadores

(plástico ou

madeira)

• Brita

• Água

Resultados criativos
Entre diversas aplicações, o

Cimento Votoran Branco é

indicado para a preparação de

concreto com texturas e cores

diferentes. Pode ser misturado

com pigmentos, com pó de

mármore ou de granito, ou ainda

ser usado no acabamento em

cimento queimado. É um produto

econômico, já que dispensa a

colocação de revestimentos, e

versátil, porque pode ser

combinado com detalhes de

cerâmica, barrados, etc. Outra

grande vantagem do produto é o

conforto térmico, pois sua cor

clara não retém calor. 
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Dicas de acabamento 
Para valorizar o piso em cimento branco e

produzir um efeito bonito no acabamento

existem vários “truques”. Confira alguns:

• Divisão da área do piso em quadros,

formados por guias de madeira de lei,

mármore, granito ou material plástico,

com espessura de 10mm e altura de

30mm. As guias servirão como gabarito

para nivelamento da argamassa de

revestimento, portanto deverão ser

perfeitamente niveladas. 

• Os quadros deverão ter dimensões

máximas de 3 x 3m, podendo formar

desenhos variados, de acordo com a

paginação de piso projetada, não

precisando ser necessariamente

quadrados.

• Dentro dos quadros é possível assentar

detalhes em cerâmica, como peças

pequenas centralizadas ou peças

adequadas para os cantos dos

quadrados, formando mosaicos simples

no encontro das guias.

Na Casa Cor, em 2006 (abaixo) e 2005 (acima), o piso de cimento branco foi mostrado
como um acabamento “chique” para ambientes internos e externos.

Outras aplicações do cimento branco
O Cimento Votoran Branco CPB-40 Estrutural pode ser utilizado

em diversas aplicações: 

• revestimentos coloridos e texturizados;

• pátinas e mosaicos;

• pisos industriais, comerciais e residenciais (calçadas, cimento

queimado, concreto estampado e outros);

• argamassa para assentar pedras naturais, mármores e granitos;

• concretos de uso geral;

• produção de artefatos (vasos, cercas, fontes, esculturas, etc.);

• pré-fabricados (ladrilhos hidráulicos, pisos, telhas, blocos, etc.).

Escreva também
Ailan Arlindo Benedito Onorato de

Brito, de Itapevi, SP, completou 17

anos em junho e escreveu dizendo:

“Eu mesmo não tinha ouvido falar

desse cimento. Com o Jornal do
Pedreiro podemos conhecer produto

melhor, com mais qualidade.”

Cláudio Roberto Gutierres Faria, de

Sorocaba, SP, tem 35 anos, e gostou

do assunto tratado em edições

passadas: “Eu achei muito

interessante a matéria a respeito da

texturização realizada com o Cimento

Votoran Branco Estrutural.  Pois antes

eu só fazia textura com massa

corrida. Parabéns”.
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DE BEM COM A VIDA
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Você já pensou em ter uma horta em
casa? O pedreiro Jaelson Oliveira

Campos, de Propriá, SE, colocou esta 
idéia em prática. E está muito feliz com 
o resultado. “Eu apuro uns R$ 70,00 por
semana”, diz ele. O dinheiro é resultado da
venda de batatas, pimentão, coentro,
tomate e outras hortaliças. 
A renda extra é importante. “Não é sempre
que tenho obra”, diz. Por isso mesmo,
Jaelson, 43 anos de idade e 24 de
profissão, não abre mão da pequena 
horta. Os seis filhos ajudam no cultivo dos
alimentos. É uma espécie de 
“agricultura familiar”. 

Lembrança da roça
Pedreiro há 22 anos, Rijalmo de Souza

Cabral, de Cordeiro, RJ, cultiva aipim em
um alqueire de terra arrendado “à terça”, ou
seja, ele paga com um terço do que produz.
“Comecei por brincadeira, só para o gasto da
família, mas agora já estou vendendo”, diz.
Para Rijalmo a plantação é um forma de
lazer nos fins de semana e uma boa
lembrança dos tempos em que trabalhava
na roça. Ele está feliz. Além de relaxar
depois de uma semana fazendo de tudo, ou

“da fundação à laje” como ele diz,
ainda pode contar com uma renda

extra. “Dá para pagar as contas
de água e luz e comprar umas
balinhas para as crianças”, conta.

Manter uma horta em casa

pode ser uma forma de lazer,

alimentação saudável e um

reforço extra no orçamento

da família.

Saúde, lazer e renda extra

Agricultura familiar é uma
forma de produção em que

a própria família planta,
colhe e vende,

administrando por sua
conta as atividades. 

O trabalho familiar na
agricultura pode ser fonte

de renda exclusiva ou
complementar do trabalho

assalariado.

Saiba como fazer horta em casa
O primeiro passo, é claro, é ter uma área
disponível e escolher o local onde será feito
o plantio. Esse local deve receber pelo
menos 4 horas diárias de sol e não permitir
o acesso de animais. Se houver
necessidade, faça uma cerca. 
É preciso ainda que haja água de boa
qualidade no terreno. Se a água for de poço
deve ser feita a análise para saber se é
salubre. 
Veja outras dicas:
• Limpe a área retirando o mato, a sujeira e

os entulhos.
• Cada canteiro pode ter de 5 a 10 metros

de comprimento, 1 metro de largura e
cerca de 30 cm de profundidade. 

• A terra deve ser revolvida até ficar solta
para que a água tenha boa penetração.

• Adube a terra misturando em proporções
iguais húmus (adubo de minhocas) e
esterco de origem animal: vaca, cavalo,
bode, galinha, etc (menos o de porco).

• O local escolhido para o plantio deve ser
plano para evitar que a água da rega ou
da chuva "lave" o adubo e retire os
nutrientes da terra.

• Agora é só fazer o plantio da hortaliça
desejada!

• Mantenha o solo sempre úmido. Regue
quando a terra começar a secar, evitando
o excesso de água.

Profundidade ideal para plantio dos vegetais:
Raso: mínimo de 15 cm = alface, alho,
coentro, rabanete, rúcula, salsa
Médio: mínimo de 25 cm = beterraba,
cebola, espinafre, pepino
Fundo: mínimo de 30 cm= almeirão,
cenoura, chuchu, couve-flor, pimentão,
tomate, vagem

Fonte: Prefeitura de São Paulo - Secretaria do Verde 
e do Meio Ambiente
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A união faz a força
A união para alcançar os mesmos objetivos é umas das alternativas para os

pedreiros saírem da informalidade e conquistarem mais segurança profissional.

Quem trabalha como autônomo 
ou está desempregado pode se

unir com colegas de profissão em
associações ou cooperativas. Existem
no Brasil mais de 15 mil associações,
cooperativas e sociedades com até 
50 pessoas, segundo o Ministério do
Trabalho e Emprego. 

Saiba a diferença
• Na cooperativa, cada participante

tem uma cota-parte, isto é, paga um
valor para  fazer parte e recebe seus
pagamentos de acordo com a
própria produção. Cada cooperativa
pode adotar uma forma de
contribuição e de remuneração pelo
trabalho. O cooperado é como sócio
de uma empresa e deve participar de
todas as decisões. A cooperativa
recolhe impostos como uma empresa.

• Na associação o participante
também paga uma taxa de
contribuição para manter a entidade,
mas recebe seus pagamentos
diretamente do cliente. 
O principal papel da associação é
ajudar na busca de serviços e
contribuir para o aperfeiçoamento
profissional dos associados. 

Para saber mais sobre cooperativas 
• OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras): (61) 3325-5500

• Ocesp (Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo): (11) 5576-5955; 

• Cooperconcret: (11) 3731-8868

• Sindicooperativas (Sindicato das Cooperativas do Estado de São Paulo): (11)

3871-2200

Para saber mais sobre associações
• Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas): 

0800-780202

O que os pedreiros pensam
“Numa associação, temos mais
proteção” 
O mineiro Altair Rodrigues de Oliveira, 38

anos, pedreiro há 15 anos, prestava serviços

informais quando conheceu a Associação

Profissional dos Trabalhadores na

Construção Civil de Passos, MG, onde mora.

“Eu me inscrevi na Associação e logo fiz um

curso de acabamento em alvenaria, durante

seis meses. Aprendi coisa que não conhecia

e melhorei meu trabalho e meus

rendimentos. Pela minha experiência, acho

que o pedreiro integrado numa associação

tem mais proteção, sente-se mais seguro

para fazer orçamentos e preços mais justos

e, além disso, fortalecemos nossa classe.

Para mim, foi um passo muito importante.” 

"Ganho por produção e ganho melhor"
José Rodrigues, 49 anos, é um dos

integrantes da Cooperconcret, cooperativa

de trabalhadores na construção civil, em

Rio do Prado, MG. Ele foi ajudante,

pedreiro, encarregado e hoje é um

pequeno empreiteiro de obras. 

“Eu recomendo a cooperativa aos colegas

de profissão, porque é uma forma de

trabalhar que oferece vantagens

econômicas e porque a pessoa fica mais

conhecida, sempre tem serviço. Em um

ano e meio em que estou na cooperativa

nunca faltou serviço. Ganho por produção

e ganho melhor, porque quem contrata

não tem tantos encargos sociais e o

funcionário custa menos.“

Confira dois exemplos
• A Associação Profissional dos

Trabalhadores na Construção Civil
de Passos, em Minas Gerais, foi
criada há cinco anos e reúne 85
profissionais. Ela oferece diversos
cursos gratuitos de aperfeiçoamento,
além de convênios para descontos
em estabelecimentos comercias 
para seus associados. Seu
presidente, Wladimir Prates Pedroso,
acha importante fortalecer a 
auto-estima do pedreiro para que
sua profissão seja mais reconhecida. 

• A cooperativa pode oferecer
convênio médico, odontológico,
seguro de vida, microcrédito e 
Diária de Incapacidade Temporária
(ajuda no caso de sofrer um
acidente), como acontece no 
Grupo Cooperativas, que tem três
cooperativas e uma delas no ramo
da construção civil, a Cooperconcret.
O diretor-presidente desse Grupo,
Magno Sauter Ferreira de Andrade,
lembra que os pedreiros que fazem
parte de uma cooperativa podem dar
nota fiscal e recolher INSS.

11

FIQUE POR DENTRO
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PASSATEMPOS
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Teste sua memória e 
seus conhecimentos:
Você sabia que...

• Um homem sozinho

construindo o Maracanã,

trabalhando seis horas

por dia – incluindo fins 

de semana e feriados –,

levaria nada menos que 1.860 anos para terminá-lo. 

• Maracanã é o nome de uma ave da família das

araras, papagaios e tucanos.

1. Qual o nome oficial

do Maracanã? 

(   ) Estádio Jornalista

Mário Filho 

(   ) Estádio Municipal

do Maracanã 

(   ) Estádio Mané

Garrincha 

(   ) Estádio Julio

Delamare

Você é bom de conta?

Siga os passos e confira a resposta certa virando a
página.

Para começar, calcule a medida total da sala:  

5m x 4m = 20 metros quadrados (20m2)

Agora, calcule também a área da cerâmica, sendo
quadrada ou retangular,  é só multiplicar as medidas
da cada lado.

Para começar, coloque todas as medidas em metros.
Assim, 20 cm  = 0,2 m

Multiplique:
Área da cerâmica  =  0,2 x 0,2 =  0,04 m2

Para calcular o número de cerâmicas é só dividir 
20 por 0,04

5m

5m

20 cm

2
0
 c

m

4m

Para dividir, coloque dois zeros depois de 20 (fica 2000) e
elimine a vírgula do número divisor (fica 4)
Resultado = 500 peças.

Respostas:

Se você marcou as respostas abaixo, parabéns. Você é um
craque em informação sobre futebol.
1. Estádio Jornalista Mário Filho, em homenagem a um

profissional do jornalismo esportivo que defendia a construção
do estádio.

2. O carioca Didi teve a honra de marcar o primeiro gol do
Maracanã.

3. A capacidade era de 183.354 pessoas, o equivalente a quase
10% da população do antigo estado do Rio de Janeiro. Mas
calcula-se que 220 mil pessoas assistiram a final da Copa que
teve o Maracanã de portões abertos.

2. Quem marcou o

primeiro gol da história

do estádio? 

(   ) Zagallo 

(   ) Pelé 

(   ) Didi 

(   ) Nilton Santos

3. Qual era a capacidade

do Maracanã no dia de

sua inauguração?

(   ) 183.354 espectadores 

(   ) 195.745 espectadores

(   ) 220.000 espectadores

(   ) 200.000 espectadores

Fonte: Jbonline, Suderj

Então resolva esta questão: o piso da sala mostrada

abaixo precisa ser revestido com peças cerâmicas 

de 20 cm x 20 cm. 

Quantas peças precisam ser compradas, sem contar

as perdas?
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