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NOTAS

Dois novos Centros de
Distribuição

As sacarias de
cimento,
argamassa e cal
da Votorantim
Cimentos
passaram a ter
informações de
identificação da

máquina e o horário de sua produção
na empresa que produz a embalagem.
Além de dar mais segurança e
certeza da origem do produto, as
informações podem ajudar a localizar
e corrigir qualquer problema de
desvio, dando mais controle na mão
do cliente.  

Com os dois novos Centros de
Distribuição (CD), a Votorantim Cimentos
melhora ainda mais o atendimento ao
mercado regional das capitais Belém,
PA, e Goiânia, GO. 
O novo CD Pará fica em Marituba, cidade
da região metropolitana da capital
paraense.Tem 3.600 m2 de área
construída e atende a região
metropolitana e o noroeste do Estado.
Já o novo CD de Goiás fica em
Aparecida de Goiânia, próximo à capital.
A unidade atende a região metropolitana
e cidades em um raio de até 100 km de
distância. 
Atualmente a Votorantim Cimentos
opera com 68 Centros de Distribuição
para atender varejistas da construção
em todo o País.

Depois do sucesso de público em três partidas de futebol no ano passado, a promoção da
Votorantim Cimentos que leva pedreiros e outros clientes para assistirem aos jogos, voltou
com tudo em 2008. 
Em fevereiro foram duas partidas: no dia 10, Góias x Atlético-GO, em Goiânia, e no dia 17
Guarani x Sertãozinho, em Campinas, SP. Em março, mais dois jogos: Ponte Preta x
Portuguesa, no dia 2, em Campinas, e Ceará x Fortaleza no dia 9, em Fortaleza, CE.
Independentemente dos resultados em campo, o evento dá de goleada, segundo a avaliação
dos torcedores: mais de 90% dos participantes aprovaram e querem assistir a mais jogos. 
A Votorantim Cimentos cuida de toda a estrutura - ingressos, almoço, lanche, transporte - e
ainda promove  sorteio de brindes, como camisetas dos times. Vem mais jogos por aí. Quem
sabe você também estará entre os torcedores convidados da próxima vez?

O programa Futuro em Nossas Mãos oferece curso
técnico na área de construção civil, como o de
pedreiro, para jovens de 18 a 24 anos. Existe desde
2003 e já formou mais de 7 mil pessoas em todas as
regiões do País. Por meio de parcerias, a Votorantim
Cimentos espera colaborar para a colocação de pelo
menos 50% dos alunos no mercado de trabalho.

O Jornal do Pedreiro é uma publicação bimestral da Votorantim Cimentos dirigida aos profissionais que constróem o nosso Brasil, editada pela Diretoria Comercial/Marketing 
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Pedreiros torcem pelo time do coração

Informações nas sacarias

Um total de 33 jovens, de 18 a 24 anos,
formados em fevereiro, já têm vagas garantidas
no mercado da construção civil. Os jovens
fazem parte da primeira turma formada pelo
programa Futuro em Nossas Mãos em
Blumenau, SC. A turma iniciou o curso em
outubro de 2007 e o encerrou no dia 20 de
fevereiro. No total foram 200 horas de aulas:
160 de habilidades técnicas e 40 de
conhecimentos em gestão, ética e cidadania.
Na parte prática do curso, os alunos construíram
duas salas na creche São Roque, em Blumenau.
Outros 50 jovens pedreiros se formaram em
Guarulhos, SP, em fevereiro. Entre eles, 25 já
estão empregados. No final de março, mais
uma turma se formou, desta vez em Aparecida
de Goiânia, GO, com emprego garantido, por
meio do Sindicato da Indústria da Construção
Civil (Sinduscon/GO).

Jovens pedreiros constroem
salas de creche em Blumenau

Em Blumenau, os
jovens tiveram aulas
práticas construindo
salas de uma creche.

Jovens pedreiros formados pelo programa
Futuro em Nossas Mãos em Guarulhos.

A Torcida Cimento Tocantins em
Goiânia: a família também torceu
unida.

Torcida Cimento Votoran vai ao campo na
partida Ponte Preta x Portuguesa.

Partida no interior paulista
encantou os clientes, com visita
ao campo e agradecimento no
placar do estádio na partida entre
Guarani e Sertãozinho.

A Torcida Cimento Poty, primeira
partida da região Nordeste foi
bastante animada.
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Há clientes que já sabem o que

querem, mas uma boa parte

não tem tempo para pensar na

enorme quantidade de materiais,

na diferença de qualidade, no

efeito decorativo, na escolha dos

produtos adequados para cada

ambiente, no conforto térmico, na

facilidade de manutenção...

Isso exige que os pedreiros

estejam preparados para

esclarecer o cliente. Não é para

impor um ponto de vista, mas 

para ajudá-lo a escolher e vê-lo

satisfeito. 

Mas não basta só isso. O capricho

na execução do serviço de

revestimento é

fundamental para

cativar a clientela.

Afinal, a última

impressão que o

pedreiro deixa para

seu cliente é o

acabamento da obra!   

“Sugestões ajudam, mas é
preciso ter conhecimento”
Norman Caires de Castro, 41 anos,

baiano de Caetité, pedreiro há 10 anos,

não deixa de apresentar sugestões aos

clientes, pois vê nisso uma vantagem

diante da concorrência: “Procuro me

informar sobre as novidades,

principalmente nas lojas, e também

saber mais ou menos o gosto do cliente,

para não dar bola fora. Quando se tem

conhecimento é mais fácil surpreender

o cliente com um produto ou um

arranjo

diferentes. E

não adianta

inventar coisa

sem pé nem

cabeça. Se o

dono da obra

percebe nossa

sinceridade,

pode até não

gostar da

sugestão, mas

fica cliente

para sempre”. 

“Material ruim compromete
nossa imagem”
Valdemar Rodrigues de Souza, 54 anos,

veio de Candiba, na Bahia, para São Paulo

há 16 anos, já como pedreiro. Ele tem

uma lição definitiva sobre materiais de

acabamento: “Certa vez fui colocar o piso

de uma casa e o material já estava

comprado. Vi que era de má qualidade,

havia até peças de tamanhos diferentes,

mas não tive outra saída. Coloquei a

primeira parte com todo cuidado, mas no

dia seguinte o piso estava cheio de

defeito. Avisei o dono da obra, ele trocou

o material e eu refiz o trabalho. Depois

disso aprendi a exigir qualidade”. 

“Meu cartão de visitas é o meu
serviço”
Manoel Lourenço, 70 anos, paulista da

cidade de Promissão, já tem mais de 30

anos de experiência na construção civil e

considera-se um especialista em pisos e

revestimentos. 

“O primeiro passo de um bom serviço é o

planejamento. É preciso saber onde

começar e onde terminar a aplicação das

peças de assentamento, para deixar os

recortes menos

visíveis. Meu

cartão de visitas 

é o meu serviço”.

CALÇADA DA FAMA

O acabamento caprichado faz uma
boa imagem do pedreiro. E um
profissional completo deve estar
bem informado para ajudar o cliente
até na escolha da melhor alternativa
de composição dos pisos e
revestimentos. Essa ajuda sempre é
bem-vinda e conta ponto para o
pedreiro. 

Confira nas páginas 4 e 5, as

novidades da Votorantim

Cimentos para os pedreiros que

gostam de caprichar no

acabamento.

Caprichosos no acabamento
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MÃO NA MASSA COM VOTOMASSA

A Votorantim Cimentos
apresentou na feira Revestir
2008 uma argamassa que
em breve estará no
mercado: a Votomassa
Bloco de Vidro.

Qualidade 
Votorantim Cimentos
Pensando na necessidade dos pedreiros

e de seus clientes, a Votorantim

Cimentos desenvolveu uma argamassa

com alta aderência e flexibilidade: a

nova Votomassa Bloco de Vidro. 

Ela foi apresentada na Feira

Internacional de Revestimentos

(Revestir) realizada em março, em São

Paulo, e chegará às lojas no segundo

semestre deste ano. 

“Por ser muito aderente e flexível a

Votomassa Bloco de Vidro é a garantia

que o pedreiro tem de que o bloco não

vai cair nem trincar e a

argamassa não vai

fissurar, desde que seja

bem assentado”, diz

Maki Tokudome,

Consultora de Mercado

da Votorantim

Cimentos. 

Para a construção de

paredes de grandes

dimensões é preciso

consultar um

engenheiro, já que

pode haver necessidade

de estruturá-las com

armaduras entre as

juntas.

Vem aí a Votomassa 
ideal para blocos de vidro

4

Os blocos de vidro têm cores

variadas e aplicações

diversas. Podem ser instalados

em áreas internas e externas, em

paredes retas ou curvas. O resultado 

é uma bela decoração, com a vantagem

de se aproveitar a transparência para

melhor iluminação. 

Mas para o serviço ficar perfeito é

preciso saber algumas coisas sobre

assentamento de blocos de vidro.

As peças de vidro não absorvem água

nem dilatam. Por isso, a escolha da

argamassa ou rejunte é importante. O

correto é assentar e rejuntar com uma

argamassa que tenha grande poder de

aderência e boa flexibilidade. 

Ambiente montado pela
Votorantim Cimentos na Revestir
2008 mostra a aplicação da
argamassa em blocos de vidro.
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Votomassa Bloco de Vidro é indicada para:
• Assentar e rejuntar blocos de vidro, de qualquer

formato.

• Montagem de divisórias, peitoris e fechamentos de

vãos, inclusive de blocos para ventilação.

• Montagem de planos horizontais, como pisos.

Vantagens da Votomassa Bloco de Vidro
A Votomassa Bloco de Vidro tem muitas qualidades.

Confira:

• É aderente e flexível, o que impede a formação de

trincas no bloco de vidro.

• Vem pronta para assentar e rejuntar. 

• Tem alto padrão de qualidade, que garante excelente

resultado no acabamento.

• É versátil e de fácil aplicação em áreas externas e

internas.

• Permite maior aderência no assentamento do bloco.

• Está livre de substâncias que podem modificar a cor

da argamassa ou influir negativamente no resultado

final da obra.

Recomendações
A Votomassa Bloco de Vidro não é indicada para:

• Preenchimento de juntas de movimentação,

dessolidarização* ou estruturais.

• Churrasqueiras, lareiras, frigoríficos e outras aplicações

especiais.

* A junta de dessolidarização é um espaço vazio deixado propositadamente
no encontro de dois tipos diferentes de materiais para aliviar tensões
provocadas pelas movimentações. Exemplo: numa cozinha, o encontro do
azulejo com o piso.

A Votorantim Cimentos esteve bem

representada com um estande na

Revestir 2008 - Feira Internacional de

Revestimentos, que aconteceu de 11 a 14

de março, em São Paulo. 

Na ocasião, apresentou ao público a

nova Votomassa Bloco de Vidro e lançou

duas novas cores de rejunte, camurça 

e grafite, além de expor também as

argamassas Maxi Cola Cinza

e Maxi Cola Branca, produtos

indicados para

assentamentos. 

A feira é a maior da área de

revestimentos da América

Latina e recebeu

milhares de

visitantes entre

designers de

interiores, arquitetos,

engenheiros,

construtores e

revendedores. 

Novidades para revestimento

5
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Mas para durar muitos e muitos anos até a

primeira reforma, a construção de uma

piscina em concreto armado depende de

conhecimento técnico. Por isso, é preciso

seguir um projeto, planejar bem cada etapa

e usar materiais e técnicas corretos. 

Para começar, "é muito importante saber

detectar a firmeza do solo e só depois iniciar

a obra”, diz o engenheiro civil Vanderlei José

Antunes Fogaça, especialista em piscinas de

concreto. Ele é

quem nos dá uma

idéia das etapas

da construção.

Piscina de concreto é para sempre

CANTEIRO DE OBRAS

Existem vários tipos de
piscinas feitas com diversos
materiais,mas a de concreto
armado é a mais segura,
resistente, sólida e higiênica.

Além de durável e bonita, a piscina de

concreto pode ser construída em

qualquer terreno. Outra vantagem é a

economia de manutenção ao longo dos

anos.

6

Além de
construir é
preciso instalar
equipamentos

Foto: Campestre Piscinas Paisagismo
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PEDRA MINEIRA CANTONEIRA

AZULEJO

IMPERMEÁVEL

FORMA BLOCO

CONCRETO

ARMADO
ESTRUTURA

CONCRETO ARMADO

FERRO DUAS MALHAS

ESTRIBO NEGATIVO E POSITIVO

PISCINA

Ralo de

fundo

Retorno

Retorno

Aspiração

Abastecimento

Esgoto

O projeto de uma

piscina deve prever

casa de máquinas. Os

equipamentos

necessários – como

filtro e bomba –

dependem do volume

cúbico de água da

piscina, cujo

tratamento deve ser

feito de acordo com

normas técnicas.

Piscina pronta
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Para saber mais  
Para construir uma piscina é preciso

conhecimento de algumas técnicas,

como formas e fundações. O ideal é

ter um projeto em mãos, com

orientação de um especialista. 

Para responder à curiosidade do leitor

Dorival David Ferreira, de Juazeiro do

Norte, CE, procuramos saber quais são

as etapas da construção de uma

piscina em concreto. Confira:

Primeiro é feita uma análise do solo
para definir a fundação. Se a terra for
preta ou escura (turfa), não agüenta a
carga da piscina. Neste caso, devem ser
cravadas estacas até alcançar o solo
firme. Depois a piscina é apoiada nas
estacas, com o devido coroamento e
ligações entre elas. 
Se a terra tiver lençol freático carregado

(alto) é necessário rebaixar o lençol, com
um poço fora da piscina trabalhando
com bomba.

A segunda etapa é de escavação.
Como haverá formas para concretar
paredes e fundo, o buraco deve ter uma
medida maior (cerca de 40 cm a mais)
para que o tamanho final da piscina
fique na medida desejada pelo cliente. 

A terceira etapa começa pelo fundo,
que deve receber brita 1 ou concreto
magro (cerca de 5 cm) para que a
ferragem não fique em contato com a

3

2

1 terra e enferruje com o tempo.  Há uma
técnica especial para fazer o fundo em
malha de ferro.

A quarta etapa é a das paredes e
fundo (formas de concreto laterais e
ferragens).  Nesta fase de ferragens, é
preparada a tubulação de ralo de fundo,
que sai da piscina em direção à futura
casa de máquinas. Depois da ferragem,
o fundo é concretado com espessura de
aproximadamente 18 cm de concreto. 

A previsão de dispositivos, tais
como filtro e boca para o cano de
aspiração da água, deve obedecer ao
projeto técnico. Só após a colocação
dessa tubulação hidráulica, a borda é
concretada, com aproximadamente um
metro em volta da piscina.

Na etapa seguinte, a piscina é
impermeabilizada, com uma mistura de
cimento e líquido impermeabilizante.

6

5

4

Primeiramente, as paredes são
chapiscadas, recebendo depois duas
demãos de massa do impermeável
(areia média, cimento e
impermeabilizante no traço 3x1).

A última fase é a do acabamento,
que poderá ser de azulejos ou pastilhas,
assentadas com Votomassa AC II, para
azulejos, e Votomassa Maxi Cola Branca
para pastilhas de porcelana. Ao redor da
borda pode ser colocado revestimento
em pedra mineira ou piso atérmico de
concreto, com Votomassa Maxi Cola.

7
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Fonte: Engenheiro Civil Vanderlei José Antunes Fogaça - CREA 52303/D - Consultor de piscinas 

Escavação da piscina

Concretagem de fundo

Impermeabilização

Revestimento interno - azulejo

Concreto
armado

Forma
externa

Forma
interna

Ferragem positiva e negativa
armada nas duas direções com aço CA-50

interligadas com estribo de ligação
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Aqueda de altura é a maior causa
(32%) de acidentes graves e fatais

no setor da construção civil. A maior
parte desse tipo de acidente é
relacionada ao uso de andaimes,
segundo o Anuário Estatístico da
Previdência Social. 
O engenheiro Fábio Sperdutti, da
Fundacentro, órgão do Ministério do
Trabalho ligado à Medicina e
Segurança, explica que o tamanho, a
estrutura de sustentação e a fixação
do andaime devem seguir normas
técnicas, seja ele de madeira, de
metal ou misto. 

Causas e prevenção contra 
os acidentes
O engenheiro Fábio Sperdutti aponta
algumas das principais causas de
acidentes com andaimes e dá as dicas
para um trabalho seguro.
• Falta de apoio adequado para a

sustentação dos andaimes

Isso ocorre principalmente para
compensar desnível de terreno. 
As bases de apoio do andaime devem
ser fixadas em sapatas sólidas e
resistentes.

• Falta de amarração

A estrutura dos andaimes deve ser
fixada à construção por meio de
amarração e entroncamento. Os
apoios nas estruturas da obra devem
ser sempre verificados.

• Falta de guarda-corpo e de rodapé 

Andaimes com plataformas tipo
passarela devem ter guarda-corpo e
rodapé, inclusive nas cabeceiras, e
em toda a volta, com exceção do lado
da face de trabalho.

• Falta ou mau uso do cinto de segurança

As pessoas que trabalham em
andaimes a mais de 2 metros do solo
devem usar cinturão de segurança com
sistema trava-quedas preso a um cabo
com extremidade fixada na estrutura
da construção e não no andaime. 

• Construção de andaimes com materiais

inadequados e sem qualidade

A madeira usada na montagem do
andaime deve ser de boa qualidade,
seca e sem nós e rachaduras que
comprometam sua resistência. 

• Pisos acidentados e/ou lisos

O piso de trabalho deve ser
antiderrapante, nivelado e bem fixado.
Materiais e ferramentas não devem
atrapalhar a circulação das pessoas.

DE BEM COM A VIDA

8

Fachadeiros são os mais usados
Os andaimes usados na construção civil
podem ser fachadeiros, móveis, suspensos
ou simplesmente apoiados. De modo
geral, os mais comuns e adequados para
obras com até 8 metros de altura são os
fachadeiros. A norma oficial proíbe o
trabalho em andaimes apoiados sobre
cavaletes com altura superior a 2 metros
e largura inferior a 90 cm. 

Uma queda 
foi a lição definitiva

Dois leitores pediram esta reportagem
sobre segurança nos andaimes. 

Hugo Antonio Horn, 50 anos, 
de Toledo, PR, tem uma forte razão
para isso. Em 1993 ele trabalhava

num andaime a 3 metros de altura e,
de repente, tudo desabou. Hugo chegou
desacordado ao hospital: “Tive muita
sorte de me recuperar e aprendi uma
lição definitiva. Nunca mais trabalhei

em andaime improvisado”.

Robson da Silva Campos, 31 anos, 
de Miracema, RJ, viu um colega 

cair de um andaime e ficou
impressionado. “Isso acontece 

em muitas obras. Eu trabalho em
grandes alturas e não abro 

mão da segurança”.

Olha o perigo!

Andaime: trabalhe seguro em altura 
Os andaimes são indispensáveis para trabalho em altura, mas quando construídos de forma improvisada
podem se transformar numa armadilha de alto risco para o pedreiro.
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Aintrodução de inovações na construção
e a necessidade de preservar o meio

ambiente criam novas ocupações nos
canteiros de obras. Essas ocupações
exigem também mais conhecimento de
novas tecnologias, que são importantes
para baixar custos e reduzir o tempo de
uma obra. 

Novas oportunidades
Junto com sistemas construtivos
inovadores aparecem outros materiais
e equipamentos. E por que não novas
ocupações e profissões dentro da
construção civil? No caso das formas para
concreto, por exemplo, há oportunidades
para quem quer aprender. É um campo
promissor para jovens que estão
começando na profissão de pedreiro e
têm interesse nos estudos.

De assentador para montador
Se a forma é de PVC o profissional
deve ter conhecimentos de pedreiro,
como saber ler uma planta, mas sua
atividade será de montagem dos
painéis e não de assentar tijolos. “Não
é mais um pedreiro e sim um montador de painel”, diz
Carlos Eduardo Cabanas, diretor da unidade de
construção civil Orlando Ferraiuolo, do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (Senai), em São Paulo. 

Um mecânico na construção
No caso das formas metálicas a mudança é ainda maior.
No lugar do pedreiro tradicional, entra um profissional
com conhecimentos de mecânica, pois vai trabalhar com
ferramentas próprias dessa área.
Outro exemplo de nova ocupação é o Operador de Grua,
que aparece muito nos grandes canteiros.

9

As novas profissões da construção civil
O mercado da construção civil está crescendo no Brasil e a cada
dia precisa de profissionais para trabalhar em novas funções.

Ocupações ligadas ao 
meio ambiente

Nunca se falou tanto em preservação do
meio ambiente. Por isso surgiu a idéia

de se projetar “edifícios inteligentes”,
que usam tecnologias commenor

gasto de energia e 
reaproveitamento da água. 

A partir desse conceito aparecem novas
práticas de gerenciamento de resíduos

nas obras e alguém tem que assumir essa
tarefa. Isso está fazendo surgir ocupações

paralelas à construção civil, como
técnicos em proteção, controle

e conservação ambiental.

Estudo, um investimento
para sempre

“Um profissional com noções de meio ambiente é
muito valorizado na construção civil atualmente”, diz o

diretor do Senai, Carlos Eduardo Cabanas. Segundo
ele, um curso de 40 horas nessa área custa em torno
de R$ 200,00. Como estudar é um investimento que

sempre vale a pena, outra dica de Cabanas é fazer um
curso para trabalhar na área de ensaio de laboratório.

Uma das funções desse novo profissional é analisar
os materiais que chegam ao canteiro para conferir se

eles estão dentro das normas.

FIQUE POR DENTRO
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CANAL ABERTO

Jornal do Pedreiro: É difícil para um
pedreiro trabalhar na restauração de
construções históricas?
Francisco Zorzete: O pedreiro que
trabalha em restauração é o mesmo
profissional da construção civil, mas
com uma capacitação diferente. É só
uma questão de oportunidade para
aprender. Quem sabe assentar tijolos
vai fazer o mesmo numa casa histórica,
mas seguindo uma orientação
especializada. 

JP: Para quem não conhece restauração,
qual é o pior erro que se pode cometer
numa obra de importância histórica?
FZ: É entrar nela para trabalhar sem
orientação. Debaixo de um
revestimento pode existir uma pintura
artística valiosa. Se a gente mete o
martelo na parede, lá se vai a pintura.
Outro exemplo de cuidado: é preciso
retirar um pouco da argamassa
existente para ser analisada no
laboratório, conhecer sua receita e fazer
uma argamassa com a mesma
característica. E o mesmo se faz com a
pintura. 

Restauração: a arte de preservar o patrimônio
Dois leitores do Jornal do Pedreiro, Narciso e Pedro João, um do Sul e o outro do Nordeste do

País, tiveram a mesma idéia: sugeriram uma matéria sobre restauração de construções históricas.

Oassunto é tão interessante que
fomos entrevistar um especialista, o

restaurador Francisco Zorzete, diretor da
Companhia de Restauro, para saber mais
sobre essa atividade que está crescendo. 
Ainda há muito o que fazer, mas o
Brasil começa a cuidar melhor da
restauração e da conservação das
antigas construções de valor histórico.
Isso representa uma oportunidade a
mais de trabalho para pedreiros
capacitados. Não é difícil aprender e o
ganho compensa. 

10

Um passeio pelos prédios históricos do Recife...

JP: Restaurar, então, é diferente de
reformar?
FZ: Restaurar é uma atividade que exige
um aprendizado e uma dose de
paciência. É trabalhar com respeito pelo
que foi feito no passado. Por isso
mesmo é que a mão-de-obra de
restauração ganha melhor. Já a
reforma, cada um faz a seu gosto.

JP: Por que é importante conservar as
construções antigas?
FZ: Veja como uma pessoa mais velha
se emociona ao voltar para a cidade
onde nasceu e ver a igreja onde fez a
primeira comunhão, ver o coreto da
praça e a estação do trem do mesmo
jeito que deixou. Nós precisamos
conservar uma parte das coisas do
passado porque elas contam a nossa
história. Da mesma forma, centros
históricos como os de Salvador, na
Bahia, nossa primeira capital, contam a
história do Brasil.  

JP: O que é considerada uma
construção de interesse histórico?
FZ: Essa importância é relativa. A
construção pode ser importante porque
representa a história de um povo ou de
uma pequena comunidade, porque foi a
morada de um grande escritor ou
projetada por um grande arquiteto ou
por ser a primeira estrutura de concreto

armado. O Parque da Independência,
em São Paulo, é importante porque ali
foi proclamada a Independência do
Brasil. Mas uma simples casa de taipa
pode ser importante porque representa
o estilo e os materiais de construção de
uma época. 

JP: O Brasil tem muitas construções
históricas importantes?
FZ: Basta viajar pelo Brasil para ver
quantas construções de valor histórico
nós temos, como as antigas casas de
fazenda de Minas Gerais e do Nordeste,
belas igrejas, prédios, monumentos,
vilas. Nosso patrimônio histórico ainda
precisa ser conhecido. 
Claro que as cidades precisam de
renovação. Da taipa passamos para o
tijolo, para o concreto, para o aço... Mas
não podemos deixar desaparecer os
registros de nossa história, de nossas
tradições presentes também na música,
na culinária, na dança, na pintura. Tudo
isso forma o patrimônio de um povo e
merece nossos cuidados.

Prédio de uma antiga livraria na rua 
do Bom Jesus.

Antiga Bolsa de Valores de Pernambuco e
Paraíba em reforma para ser um centro cultural.
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Escola Paulista de Restauro
A Escola Paulista de Restauro foi criada
pela Companhia de Restauro
recentemente, com o objetivo de
capacitar profissionais para trabalhar na
área, desde pedreiros, marceneiros e
eletricistas até engenheiros e
arquitetos. 

O restaurador Francisco Zorzete

O que são edificações tombadas?
São edificações de interesse histórico. Elas não
podem mais ter suas características alteradas, por
força de lei, de acordo  com decisões dos órgãos
públicos responsáveis pela conservação do
patrimônio histórico. 

Eles sabem o valor das
construções antigas

Narciso Hiderscheidt,
41 anos, de Alfredo
Wagner, município a
78 km de
Florianópolis, SC.
Junto com a esposa,
dona Lita, e outros
moradores da
comunidade, tentam
obter apoio oficial
para restaurar um
casarão construído em 1927. “A comunidade tem
orgulho de seu passado e quer deixar uma herança
histórica para as gerações futuras”, disse ele.  

Pedro João dos

Santos Filho, 30 anos,
vive em Recife, cidade
que mantém um dos
mais belos conjuntos
de construções
históricas restauradas
do Brasil. “Nosso
patrimônio histórico é
um show, uma beleza
que dá gosto de ver. Já trabalhei na reforma de uma
casa muito antiga. É um trabalho que dá gosto”. 

...em companhia do pedreiro Pedro João.

11
Escadarias do prédio da Associação Comercial 
de Pernambuco.

Praça do Marco Zero 
no centro histórico.

Trilhos dos antigos bondes que transportavam a população.

10e11-ed16  4/18/08  4:31 PM  Page 11



12

Descubra qual é o ditado popular

nessa charada:

Resposta: PASSARINHOque anda com
MORCEGO acaba dormindo de ponta cabeça.

Resposta: Dez. No canto de trás, a pilha é de três, embora você só veja o de cima. A
segunda fila é de dois, com um bloco escondido segurando cada um.

Encontre
os seis
pequenos
animais
escondidos
no parque

Charada

acaba dormindo de

Quantos
blocos há
nesta pilha?

Resposta: LIBÉLULA, no rodapé da imagem, à direita; ARANHA, no pé esquerdo do
banco; FORMIGA, junto às pedras vermelhas, à esquerda; SAPO, no rodapé da imagem,
à esquerda; LAGARTIXA, sobre a grama, próxima à sombra da árvore da direita;

MINHOCA, sobre a
pedra azul, à direita.

PASSATEMPOS

que anda com
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