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O prazo do Concurso de Fotografia “Jornal do Pedreiro na Obra” vai até 15 de novembro de 2006. 
Confira na ficha cadastral o regulamento e a premiação. Mande sua foto, participe!

Muitas histórias na Memória Pág. 3 Dicas para fazer contrapiso Pág. 4

Secagem no tempo certo Pág. 6 Crédito facilita a construção Pág. 8
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Aí estão três pedreiros veteranos que

nos ajudaram a fazer história, com o

seu amor à profissão e a confiança nos

nossos produtos.Eles testemunharam

uma parte dos 70 anos de vida que a

Votorantim Cimentos está comemorando em 2006.

Como tirar mancha 
de cimento da roupa
Roseane Soares Pereira, esposa do pedreiro Caetano

Salgado de Melo Filho, de Escada, PE, pergunta como
se faz para tirar mancha de cimento. 
O Jornal do Pedreiro consultou a Associação Brasileira
da Indústria Têxtil (ABIT) para responder a esta pergunta.

Segundo a Associação, por ser um produto muito
alcalino, o cimento reage com os tecidos.  Veja abaixo o
que foi recomendado para limpar:
1 Lavar a peça manchada o mais rápido possível para

retirar o excesso de cimento.
2 Jogar vinagre sobre a mancha para neutralizar o

efeito do cimento. 
O resultado vai depender do tecido. Em fibras sintéticas,
como o poliéster, por exemplo, a mancha irá sumir. Já
em tecidos naturais, como o algodão, é possível que
não saia totalmente.

O instrutor do Senai, Tolentino Soares de Souza, vai
comentar na próxima edição as sugestões de dois
pedreiros sobre como fazer parede "sem barriga" e
como fixar o conduíte deixando a espessura adequada
de argamassa.
Você também pode escrever para o Jornal do Pedreiro
dando a sua dica ou tirando a sua dúvida. Vamos
buscar a opinião de um especialista para oferecer a
informação que você precisa.

Puxando pela  
CANAL ABERTO
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Orgulho de ser pedreiro
Muitas casas da pequena cidade de

Martinópolis, SP, foram construídas por Antonio

Castilho Filho, 66 anos. Ele se orgulha do que já

fez como pedreiro, profissão que abraçou desde

os 14 anos de idade, como servente.

“São 52 anos de profissão e ainda não parei.

Sempre tem cliente me procurando, mas pego

apenas serviços pequenos, junto com uma

equipe de bons profissionais da cidade. A

construção hoje é mais simples do que no meu

tempo de jovem. A massa de assentamento era

feita com terra e água de poço. Assentar azulejo,

por exemplo, ficou bem mais fácil com a

Votomassa.”

Antonio acha que os profissionais antigamente

eram mais exigidos porque tinham de preparar

tudo na obra. Mas aceita tranqüilo os tempos

modernos e vive feliz no interior, “dormindo de

janela aberta”, diz brincando.
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A voz da experiência
Joaquim Martins Pinto,

mineiro de Ponte Nova, tem

mais de 40 anos de profissão.

Aos 17 anos já era pedreiro

dos bons e se aposentou há

10 anos. “Continuei prestando

serviços, construindo e

reformando, porque não sei

ficar parado e adoro meu

trabalho.”

Para quem está começando hoje, Joaquim tem um

conselho: “ter capricho e amor ao trabalho. Quem

gosta de verdade da profissão vai se dar bem.”

 memória
CALÇADA DA FAMA
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Profissional na maturidade
Arnaldo Fermino, 63 anos, nasceu em Jundiaí, SP. Ele

se aposentou há 25 anos como ferroviário, mas teve

sempre nas mãos uma colher de pedreiro. 

Foi aprendendo com a prática e, já aposentado,

passou a fazer pequenas reformas para toda a

família, que não é pequena, e para os amigos, que não

são poucos.

Arnaldo comenta que o jeito de construir mudou com o

tempo: “o tijolo mais comum era de barro e a massa

de assentamento também. Só o reboco era com

cimento, areia e cal. O piso do quintal e da cozinha da

minha casa foram feitos com cimento Itaú e

vermelhão. A gente não entendia nada. Fazia tudo a

olho. Tinha medo de não ficar bom e exagerava no

cimento. Daí rachava tudo. Hoje tem argamassa pronta

e muita informação. O Jornal do Pedreiro, por

exemplo, ajuda muito, é uma beleza”. 

Antonio ainda
trabalha com a sua
equipe e aproveita
a vida com a
família no interior
de São Paulo.

Arnaldo numa foto
atual e com a

esposa e os dois
filhos, em 1957. Ao

lado, com o seu
grupo de futebol,
em plena forma.

Com saúde e alegria,
Joaquim continua na
ativa, mesmo depois
de aposentado.
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CANTEIRO DE OBRAS
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Se a preparação da base

não for feita corretamente,

é certo que o contrapiso e

o piso vão apresentar

problemas. Por isso mesmo

é que Ademir Prates, de

Londrina, PR, fez muito

bem em escrever para o

Jornal do Pedreiro pedindo

esclarecimento sobre essa

fase da obra.

1) Com a base limpa, confira o nível 2) Marque a altura do contrapiso 3) Aplique a argamassa e nivele 4) Coloque a talisca 

(cerâmica ou madeira)

Quando a fundação da obra estiver

pronta (não esqueça da

impermeabilização!) e as paredes

estiverem erguidas, chegou a hora do

contrapiso, que pode ser feito antes ou

depois da laje. 

Preparando a base
O primeiro passo é abrir as

valas da parte hidráulica para

a colocação dos tubos de pvc.

Toda a tubulação deve ser

isolada (protegida) com areia.

Se o concreto for lançado

diretamente sobre o

encanamento, pode romper o

pvc e provocar vazamentos.  

O segundo passo é compactar

(socar ou apiolar) o solo até

que a superfície fique plana e

firme, sem deixar nada solto.

Como preparar a base do contrapiso
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5) Confira a altura das taliscas 6) Nivele a argamassa com soquete

de madeira (na marca do fio)

7) Depois de compactar, é hora de

sarrafear

8) Com a desempenadeira, dê o

acabamento

Cuidado com 
a umidade!
É importante observar se há

umidade no solo. Se tiver, é

preciso forrar a superfície

com uma lâmina de plástico

simples, dessas de rolo, que

encontramos em qualquer

casa de material. Essa é uma

maneira econômica de se

impermeabilizar.

Se o solo é seco não há

necessidade do plástico, mas

é bom espalhar uma camada

de brita sobre a superfície,

para evitar que o concreto

fique encostado direto na

terra. 

Finalmente se espalha o

concreto, com uma espessura

média de 5cm. 

Aplicação da Votomassa Contrapiso 
Para regularizar o contrapiso, a base deve estar plana,

limpa, sem poeira, óleo, tintas, restos de argamassa e

outras coisas que possam prejudicar a aderência da

argamassa. 

Depois de limpa, deve-se umedecer a base com nata de

cimento e, logo em seguida, espalhar a Votomassa

Contrapiso. Em seguida, é preciso compactar a argamassa

de maneira uniforme com um soquete apropriado. 

A argamassa deverá ser aplicada em camadas; cada camada

com espessura mínima de 2,0 cm e máxima de 4,0 cm. 

Para terminar, é só sarrafear com régua metálica e fazer o

acabamento com desempenadeira.

Contrapiso é uma camada de 
argamassa aplicada sobre uma base para

regularização do piso.
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MÃO NA MASSA COM VOTOMASSA
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O tempo certo de secagem
A secagem é um processo

muito importante para a

resistência e a durabilidade

da argamassa.

Ela deve acontecer no

tempo certo e isto depende

da quantidade de água que

permanece na mistura.

Falta ou excesso de água

podem causar problemas

sérios.A argamassa pode

esfarinhar e perder a

resistência.Muito cuidado

com o calor!

Toda aplicação de argamassa exige

alguns cuidados para evitar perda ou

excesso de água. 

Quando uma argamassa seca

rapidamente devemos ficar

preocupados, pois algum tipo de

problema pode acontecer, como perda

de resistência, trincas e fissuras. A

principal razão da secagem rápida da

argamassa é a perda de água causada

pela sua exposição a altas temperaturas.

Dicas 
para dias de calor 
O calor pode ser um perigo para

qualquer obra. Se uma base

estiver muito quente, ela vai

provocar a rápida evaporação da

água da mistura. Sem água, a

argamassa pode esfarinhar, perder

a resistência.

Portanto, em dias de calor forte, é

preciso molhar a alvenaria (sem

encharcar) de modo que ela fique

fria ao contato com a mão,

aguardar a secagem e aplicar a

argamassa. A perda de água

também acontece por evaporação.

Em dias frios o problema não é

grave, pois a temperatura menor

torna a evaporação mais lenta.
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Argamassa
amanhecida

Se a argamassa já está pronta com

a dose certa de água, não pode

receber mais água porque, logo

depois da mistura, o cimento já

começa a ter reação química de

cura. Quanto mais água acrescentar,

mais o cimento perde resistência. 

Deixar a massa pronta de um dia

para o outro e acrescentar mais

água é como jogar o trabalho por

água abaixo.

Atendendo 
ao leitor

Esta reportagem atende a
consultas feitas ao nosso jornal

por Danilo Soares Maciel, de
Parnaíba, PI e Ascanho Dutra

Martins, de Itaboraí, RJ. 

Mais espessura, mais
tempo para secar
O prazo varia de acordo com a aplicação

e também com a espessura da camada

de argamassa. Quanto mais grossa a

camada, mais tempo demora para secar.

Pisar só depois 
de liberado
De modo geral, um piso pode ser

liberado para pedestres após três dias e

para tráfego de veículos depois de 28

dias da aplicação.

O “olhômetro” 
pode enganar
Mesmo que o concreto esteja seco por

cima, pode estar verde no miolo, como

se fosse um bolo com uma casca dura e

o recheio fofo. Cuidado para não liberar

serviço antes do prazo.

A linha de produtos da
Votomassa possui

aditivos que garantem
que a água da mistura

hidrate todo o
cimento, por isso tem

melhor desempenho e
maior durabilidade.
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FIQUE POR DENTRO
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Crédito para  
construir ou reformar
Novas linhas de financiamento,queda de preços e redução de impostos sobre o

material animam o pequeno construtor e geram mais trabalho para os pedreiros.

Credlev, o crédito da
Votorantim
Um dos sistemas de financiamento

disponíveis nas revendas é o

Credlev, lançado em junho de 2005

pela Votorantim Cimentos, em

parceria com a BV Financeira,

empresa do Grupo Votorantim. 

O Credlev oferece crédito ao

consumidor no balcão das lojas do

varejo. “Já credenciamos 2,5 mil

revendas em todo o Brasil”, diz Fábio

Rossini, Gerente de Marketing da

Votorantim Cimentos. 

As taxas de juros são competitivas e

o crédito é liberado com facilidade.

“O Credlev está permitindo que

mais e mais pessoas realizem o

sonho de construir ou reformar”,

comenta Rossini. 

Juros menores e preços
em queda
As taxas de juros são muito altas no

Brasil, mas estão caindo lentamente

este ano. Isso significa que pode

ficar um pouco mais barato financiar

material de

construção. 

Outra boa

notícia é que

os preços de

alguns

materiais

também têm

caído, reflexo

da redução de impostos (IPI e ICMS)

sobre o material de construção. 

Mais trabalho, com vendas
em alta
O otimismo é tanto que os

especialistas já esperam

crescimento de 8% neste ano nas

vendas de material de construção

para o “consumidor formiga”, aquele

que faz um cômodo a mais, uma

laje ou uma pequena reforma.

Se esta expectativa se confirmar, os

pedreiros terão muito trabalho pela

frente. 

Se falta dinheiro para pagar à

vista, o jeito é dividir. Sucesso

nas lojas de móveis e

eletrodomésticos, o pagamento em

prestações vem aquecendo também

as vendas de material de

construção. 

Atualmente, cerca de 40% das

compras em lojas de construção são

parceladas, enquanto no ano

passado eram apenas 20%, segundo

a Associação Nacional dos

Comerciantes de Material de

Construção (Anamaco).
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Crédito com
responsabilidade  

Dez vezes no cartão, primeiro

pagamento só para o ano que vem,

dinheiro na mão sem comprovação

de renda, crédito consignado com

desconto em folha de pagamento.

A oferta de crédito hoje em dia é

grande. Mas a facilidade pode virar

armadilha. Muita gente compromete

a renda mensal com dívidas e depois

não consegue pagar. É a chamada

inadimplência.

"A oferta de crédito para os

consumidores precisa ser

acompanhada de orientação para o

bom uso desse dinheiro. Fazer isso

também é responsabilidade dos

bancos, lojas e instituições que

oferecem o empréstimo ou

financiamento", diz Aron Belinky,

gerente de projetos especiais do

Instituto Akatu Pelo Consumo

Consciente.

Saiba usar para não se apertar

O volume de crédito no bolso dos brasileiros deve fechar o ano

perto de R$ 200 bilhões, enquanto a massa salarial mensal da

população é de R$ 21,1 bilhões. Isso significa que, para cada 

R$ 1 recebido pelo trabalhador, ele deve o equivalente a R$ 8,4.

O crédito é um motor da economia. Mas às vezes o endividamento

pode ir além da conta porque as pessoas não sabem lidar com o

dinheiro e não controlam o quanto ganham e o quanto gastam.

Para não ter dor de cabeça ou perder noites sem dormir por

causa de uma dívida, você deve administrar bem as contas.

Lembre-se: pagar bem abre portas para melhores oportunidades

de crédito. Veja as dicas:

1   Não assuma mais dívidas do que a sua capacidade de pagar. 

2   Jamais compre por impulso. Conte até 10 e pense muito bem

se você precisa mesmo daquele produto.

3   Pesquise e compare preços antes de fechar na primeira loja.

4   Faça planejamento do orçamento do mês para saber o

quanto gasta e o quanto recebe. Coloque todos os gastos

(água, luz, telefone, aluguel, etc.) e ganhos (salário,

pagamento de clientes, bicos).

Fontes: Serasa, Procon/Curitiba, O Estado de São Paulo e 
Instituto Akatu pelo Consumo Consciente
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MERCADO
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Na  5ª FICONS - Feira Internacional de
Materiais, Equipamentos e Serviços

da Construção, realizada em setembro 
no Recife, PE, a Votorantim Cimentos
recebeu centenas de revendedores,
arquitetos, engenheiros, pedreiros e
mestres-de-obra. Segundo os
organizadores, o evento atraiu cerca de

30 mil visitantes de 20
Estados.
A Ficons é realizada a
cada dois anos e já faz
parte do calendário da
construção, sendo
reconhecida como a
maior feira da construção
do Norte e do Nordeste. 
Além de apresentar toda
a linha de produtos Poty e
Votomassa, disponíveis
no mercado da região, a
Votorantim Cimentos
também fez treinamentos

e palestras técnicas para pedreiros. Os
visitantes receberam ainda informações
sobre o Programa de Fidelidade (Diga Sim
à Votorantim Cimentos) e o Programa de
Financiamento de Material de Construção
(CredLev).

Quem foi gostou
Natanael Soares de Albuquerque é
pedreiro há mais de dez anos e sempre
participa da Ficons. "É bom pra saber das
novidades e conhecer mais produtos", diz.
José Pedro da Silva está na profissão há
33 anos e também gosta de conferir as
novidades. "Tem coisa que a gente nem
imagina aqui. É muito bom", conta. 

A Votorantim Cimentos

fortaleceu ainda mais o

relacionamento com os

pedreiros e com o

consumidor final.

Feira da Construção atrai pedreiros no Nordeste 

O estande da Votorantim
Cimentos virou ponto de
encontro entre colegas de
profissão, que conheceram
novidades da construção e
tiraram dúvidas.

Arquitetura e arte
com cimento da
Votorantim

A arquiteta Adriana Mavignier

Madeira e uma equipe de jovens do

Projeto Arte & Vida deixaram mais

bonito o banco da praça da TV

Cultura, em São Paulo. Eles

utilizaram o cimento branco da

Votorantim como base. Sobre ele foi

montado um mosaico com cacos,

ladrilho hidráulico e peças redondas,

com uso de Votomassa. 

A obra foi finalizada com rejuntes

coloridos também da Votorantim. 
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Primeiros socorros
Seja pequeno ou grande,um canteiro de obras sempre oferece riscos,por isso é

importante ter noções de primeiros socorros.

Fonte: Ricardo Vitullo, técnico de
Segurança no Trabalho do Senai Tatuapé,

em São Paulo.

Oexcesso de confiança é um dos
grandes perigos nas obras. Muita

gente acha que acidente só acontece
com os outros e aí se expõe ao risco. 
Infelizmente, choques em fios elétricos,
quedas de altura, cortes e fraturas são
acidentes comuns entre os pedreiros e
podem ser fatais. Por isso, os primeiros
minutos de socorro são importantes
para o acidentado. 
É preciso agir rápido, mas um
atendimento mal feito pode prejudicar
em vez de ajudar. Pensando nisso, os
leitores Jefferson Ferreira Elias, de
Maracanaú, CE e Zenone Zambon, de
Curitiba, PR, escreveram para o Jornal
do Pedreiro e pediram uma reportagem
sobre o assunto. 
Veja então as dicas para prestar
primeiros socorros:

QUEDA DE ALTURA - Mantenha a
vítima imobilizada. Tirá-la do lugar pode
piorar a situação. Caso a remoção seja
necessária, deve ser feita por três ou
quatro pessoas com todo o cuidado para
não agravar as lesões. Tenha especial
cuidado com o pescoço, pois um leve
movimento pode deixar a pessoa

Respiração boca a boca 
1. Coloque a cabeça da vítima para trás e

aperte as narinas 

2. Sopre na boca da vítima para encher os

pulmões de ar 

3. Afaste a boca para a vítima expulsar o ar 

e esvaziar os pulmões 

4. Repita a operação ao ritmo de 12

respirações por minuto (exemplo: pressione

5 vezes o peito e uma respiração)

Massagem cardíaca
1. Deite a vítima de costas em superfície plana 

2. Com uma mão sobre a outra pressione o

peito (5 vezes consecutivamente)

3. Mantenha a massagem até a chegada do

socorro

Atenção: para todos os casos, chame o

socorro imediatamente, evite aglomerações 

e tente acalmar a vítima.

paraplégica. Segure firme o pescoço e
amarre uma madeira entre as costas e
final da cabeça. Depois passe uma fita
ou cinto entre a testa e a madeira. 

CHOQUE ELÉTRICO - Desligue a chave
geral. Vire a vítima de costas em
superfície plana. Veja se respira e se
tem batimento cardíaco colocando as
mãos na veia jugular no pescoço
(levante a cabeça para trás e gire um
pouco para lado direito). Se não ouvir
batimento cardíaco, comece
imediatamente a respiração boca a
boca e a massagem cardíaca. 
FRATURA EXPOSTA (quando o osso
rompe a pele) - Se houver hemorragia
(sangue jorrando) estanque o sangue
pressionando a artéria ou veia próxima
ao ferimento. Se não tem hemorragia,
cubra com pano limpo e espere o
socorro. Importante: Não tente

recolocar o osso.

CORTE - Se a vítima perde um dedo,
por exemplo, coloque um pano limpo
no local do corte e segure forte.
Envolva o dedo decepado em um pano
limpo ou saco plástico e coloque-o em
recipiente com gelo e vá ao hospital
mais próximo. Se decepou a mão, faça
um torniquete próximo ao local
decepado. Atenção: torniquete é só

para estes casos.

DE BEM COM A VIDA
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OLHA O PERIGO!

DESCUIDO FATAL!

Votorantim também
pratica primeiros socorros

Na Votorantim Cimentos
segurança também é assunto
sério. A empresa tem programas
preventivos para evitar
acidentes, mas caso eles
ocorram os funcionários
precisam estar preparados. 
Por isso, é comum as fábricas
realizarem treinamentos de
primeiros socorros, como 
mostra esta foto de curso
recente realizado na fábrica de
Laranjeiras, SE.
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PASSATEMPOS
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O que é redundânciaVocê é bom de conta?
Resposta:a quantidade utilizada por m

2
é

1 m
2

:–0,08 m
2

= 12,5 blocos por m
2
.

Resposta:“pra cima”, “pra dentro”, “de graça” e “pra
baixo” são redundâncias, ou seja são dispensáveis, afinal:
1) quem sobe só pode ir para cima
2) quem desce só pode ir para baixo
3) quem entra só entra para dentro
4) quem ganha não paga (porque se ganha, é de graça)
Sem as tais redundâncias e com os verbos conjugados
corretamente, a frase fica mais bonita. Veja:
“Zé,por favor,suba na minha sala,pegue aquela colher

nova que eu ganhei e desça rapidinho.”

Resposta:Os pedreiros estavam construindo o Congresso

Nacional (veja a construção no canto esquerdo da foto 

atual de Brasília)

Fotos: Reynaldo Stavale/Banco de Imagens da Câmara 

(foto maior); Arquivo Fundação Oscar Niemeyer (foto menor).

Então resolva esta questão: 

Um muro será erguido com blocos de concreto de 

19 x 39 cm cada um. Quantos blocos são utilizados

em cada metro quadrado sem contar as perdas? 

Siga os passos e confira a resposta certa virando a

página.

Para começar, é necessário calcular a área do bloco.

Para tanto, leve em conta a espessura da junta.

Vamos considerar que a junta seja 1,0 cm. Depois

coloque as medidas em metros. Veja:

• Altura do bloco: 19 + 1 = 20 cm (0,2 m)
• Comprimento: 39 + 1 = 40 cm (0,4 m)
• Área do bloco: 0,2 x 0,4 = 0,08 m2

Para calcular a quantidade de blocos a ser utilizada

por m2, divida o m2 pela área do bloco: 1 m2 :– 0,08 m2

Observação: Há vários tipos de blocos com
dimensões diferentes, portanto o número de
blocos por metro quadrado varia em função da
área do bloco e espessura da junta.

Adivinhe o que os pedreiros estavam

construindo no ano de 1958?

Redundância é repetir coisas sem necessidade. Veja o

exemplo dessa frase e confira abaixo o jeito mais

simples e correto de se comunicar.

“Zé, por favor, sobe pra cima e entra pra dentro

da minha sala. Aí você pega aquela colher nova

que eu ganhei de graça e desce pra baixo

rapidinho.”

Puxando pela Memória

12-ed7  10/11/06  9:03 AM  Page 12


	01-ed7
	02-ed7
	03-ed7
	04-ed7
	05-ed7
	06-ed7
	07-ed7
	08-ed7
	09-ed7
	10-ed7
	11-ed7
	12-ed7

