
O Concurso 

“Seja membro do nosso

comitê editorial”,

promovido pelo Jornal

do Pedreiro, está

esperando 

a sua sugestão.

Use a ficha encartada

nesta edição e mande

pelo correio suas

idéias até o dia 

15 de janeiro.

Aguarde o resultado

na primeira edição

de 2009. O vencedor

vai ganhar um

aparelho de karaokê! 
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Reconhecimentos por um
ano de muito trabalho 
Durante outubro e novembro, a
Votorantim Cimentos recebeu muitos
prêmios. 
Um dos destaques foi o Prêmio da

revista Carta Capital como “Empresa
Mais Admirada do Brasil”, na categoria
fabricantes de material de construção. 
Confira os outros prêmios que a
Votorantim Cimentos ganhou:
• Prêmio Qualidade 2008 - nas

categorias Cimento Portland e
Argamassa para Revestimento.  

• Prêmio Pini - eleita a melhor
fornecedora nas categorias Cimento
Portland (Votoran), Cal Hidratada
(Votoran) e Concreto Dosado em
Central (Engemix). A marca Itaú,
também da Votorantim Cimentos,
ficou em segundo lugar nas
categorias Cimento e Cal. 

• 12ª edição do Prêmio Melhor Produto

do Ano - venceu na categoria
Cimento, em votação direta dos
leitores da Revista Revenda Construção.

Mestres-de-obras 
são nossos convidados 
em Criciúma 

Futuro em Nossas Mãos
premiado por
responsabilidade social

Votorantim patrocina 5ª Festa do Pedreiro em Cajamar  

O evento repetiu o sucesso do primeiro encontro,
realizado em abril deste ano na Filial Criciúma
do Negócio Concreto (Engemix) da Votorantim
Cimentos.

Mais de 700 pedreiros das cidades paulistas de Cajamar, Polvilho, Jaraguá, Osasco,
Jundiaí e Vinhedo participaram da festa.
A Votorantim Cimentos expôs produtos, fez demonstrações das
aplicações de argamassas e cadastrou novos leitores para o
Jornal do Pedreiro, além de distribuir camisetas e bonés.
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NOTAS

O prêmio, entregue em
outubro pela Câmara
Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), em
São Luís, MA, busca
fortalecer e estimular o
desenvolvimento de
ações sociais nos setores
da construção. O programa foi premiado
na categoria Empresas. O “Futuro em
Nossas Mãos”, programa social da
Votorantim Cimentos, em parceria com o
Instituto Votorantim, promove a entrada
de jovens de 18 a 29 anos na construção
civil por meio da qualificação profissional.

Homenagem aos profissionais
da construção civil 
Informações técnicas sobre a linha
Votomassa, além de práticas de
assentamento de cerâmicas e rejuntamento
marcaram a comemoração do 
Dia do Profissional da Construção, 
em outubro, 
no Espaço
Votomassa,
durante a
Expocon 2008,
em Curitiba. 

O evento é um importante meio para se relacionar com pedreiros e lojistas.

Quarenta mestres-de-obras e proprietários
de construtoras de Criciúma, SC,
estiveram no evento chamado “2ª Parceria
Concreta Engemix”.
O encontro foi promovido pelo Negócio
Concreto da Votorantim Cimentos no dia 
18 de outubro para transmitir informações
técnicas e fortalecer ainda mais o
relacionamento com esses clientes.

O Sinduscon-SP e o Senai-SP estão
oferecendo até abril de 2009 cerca de 11 mil
vagas para cursos gratuitos no setor da
construção civil. Confira: Pedreiro Revestidor e
Assentador, Instalador Hidráulico/Encanador,
Carpinteiro de Fôrmas, Instalador de Painel
de Gesso Acartonado, Eletricista Instalador
Predial, Pintor de Obras, entre outros.
Os cursos acontecem em 12 escolas do
Senai no Estado de São Paulo e os
interessados podem obter mais informações
pelo telefone (11) 2091-6176 (ramal 221) ou 
e-mail oficinas111@sp.senai.br

A Festa do Pedreiro em Cajamar é realizada pelo cliente Brama.

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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A Votorantim Cimentos está investindo em ampliações e construções de novas fábricas. Nessas obras, os pedreiros também

ficam sabendo, afinal, como é que se faz o cimento, matéria-prima do seu trabalho no dia-a-dia.

Pedreiros que constróem fábricas de cimento

3

CALÇADA DA FAMA

“A segurança na obra é rígida”
Depois de alguns anos como servente, Jonas

Carlos Soares Lima, 27 anos, chegou a pedreiro. 
A fábrica da Votorantim Cimentos em Caucaia, CE
(Complexo Industrial do Bairro Pecém), é a
primeira grande obra em que ele participa na
empresa Nível Construções. “Pena que já está no
fim e vamos para outra obra”, lamenta, já cheio de
saudade dos amigos que fez no canteiro e com
quem dividia a casa alugada pela empreiteira.
“Jogamos bola nas folgas ou depois do
expediente”, diz ele. 
Além de boas amizades e lembranças da obra,
Jonas também vai levar novos conhecimentos
quando a construção terminar. “Aprendi muito
sobre segurança. O pessoal da Votorantim é muito
exigente. Não trabalhamos sem equipamentos de
proteção, como o cinto trava-quedas nem sem o
andaime estar bem seguro”, diz.
Jonas é solteiro. Pelo menos uma vez por mês ele
pega um ônibus e vai visitar os pais em Banabuiú,
a 300 km de Caucaia. 

“Estou orgulhoso”
O jovem pedreiro Adriano Pereira da Silva, de 24
anos, trabalha nas obras da nova fábrica da
Votorantim Cimentos em Aratu, BA. 
O canteiro fica a poucos quilômetros da casa dele,
na vizinha cidade de Candeias. Adriano está no
ramo desde os 16 anos. Começou como servente,
com um tio, trabalhou como pedreiro autônomo e
hoje é encarregado na empreiteira NM. 
Adriano gosta de trabalhar com o prumo, nivelar
paredes e pisos. Na época dessa entrevista, em
meados de novembro, ele completava cinco
meses na obra. Diz que ficou surpreso com o
tamanho do moinho instalado sob uma base
reforçada de concreto. 
O silo da futura fábrica também é grande: 36
metros de altura. “Foram três noites e três dias
para concretar o silo”, lembra ele, que se sente
orgulhoso por trabalhar na construção da fábrica
de Aratu.

Adriano: “Quando eu vir um saco de cimento fabricado aqui, vou
dizer que ajudei a construir essa fábrica”.

Jonas: “A fábrica já está produzindo e eu conheci como 
é feito o cimento”.
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ESPECIAL

Com seu plano de

crescimento, a Votorantim

Cimentos também tem seus

próprios canteiros de

obras. O aumento da

produção significa

confiança de que o Brasil

vai enfrentar a crise e a

construção civil é muito

importante para isso.

Conheça algumas obras de

construção de novas

fábricas de cimento e seus

desafios.

Cimento para o Brasil 
continuar crescendo!
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A obra e a fábrica de Pecém 
Obra: fábrica de cimento e argamassas. 

Cidade/Estado: Caucaia, CE (Complexo

Industrial do Bairro Pecém).

Equipe de obra: chegou a 120 pedreiros,

serventes e mestres no pico da obra.

Início da obra: 3 de janeiro de 2008. 

Término da obra: previsto para Janeiro/2009. 

Principais desafios da obra: executar todas as

fundações em um curto prazo em meio ao

período de chuvas, bem como garantir a

execução de toda a obra sem acidentes.

Consumo de cimento/concreto previsto:

6.000 m3 de concreto com consumo de

cimento em torno de 2.500 t. 

Capacidade produtiva da planta: 192.000 t/ano.

Mercado que a fábrica vai atender: grandes

obras da região metropolitana de Fortaleza. 

Empregos diretos que a fábrica vai gerar:

42 empregados. 

A obra e a fábrica de Aratu 
Obra: fábrica de cimento, argamassas e

agregados.

Cidade/Estado: Candeias, BA.

Equipe de obra: número de trabalhadores

(pedreiros, serventes, mestres) chegou a

335 em setembro.

Início da obra: Dezembro/2007.

(terraplenagem). 

Término da obra: Previsto para

Novembro/2008. 

Principais desafios da obra: executar todas

as fundações em um curto prazo em meio ao

período de chuvas intensas, bem como garantir

a execução de toda a obra sem acidentes. 

Consumo de cimento/concreto previsto:

2.250 toneladas. 

Capacidade produtiva da planta: 250.000

t/ano (cimento).

Mercado que a fábrica vai atender:

Salvador e municípios da região

metropolitana. 

Empregos diretos que a fábrica vai gerar: 44.
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A Votorantim Cimentos está

construindo um novo parque

de eventos na cidade de Vidal

Ramos, SC. A obra substitui o

antigo parque da cidade, cujo

terreno dará lugar a uma nova

fábrica da empresa, que

começa a ser erguida no ano

que vem. Na liderança do

canteiro está o experiente

mestre-de-obras Valdecir de

Souza, que apesar da pouca

idade (34) já soma 15 anos

como mestre. “Comecei cedo

com o meu pai. Fui servente,

pedreiro e agora mestre”, diz.

Segundo Valdecir, o principal

desafio é o curto espaço de

tempo para entregar 2,4 mil m2 de área construída. Os

trabalhos começaram em 20 de outubro e devem terminar

até o fim de dezembro. Haverá portal, pavilhão de

exposições, centro de apoio, restaurante, banheiros e casa

do caseiro. “São várias equipes trabalhando. Eu fico rodando

o parque supervisionando cada uma delas”.

Além do parque, a Votorantim Cimentos

tem outras três obras compensatórias em

Vidal Ramos: um centro educacional

(creche, escola e APAE), inaugurado em

setembro; uma fábrica de conservas, que

está na fase de terraplanagem; e a

construção da Central de Triagem de

Resíduos Sólidos do município. 

O mestre do parque de Vidal Ramos Obras sociais 
em Santa Catarina

A obra e a fábrica de 
Vidal Ramos 
Obra: fábrica de cimento.

Cidade/Estado: Vidal Ramos, SC.

Equipe de obra: número de

trabalhadores (pedreiros, serventes,

mestres) previsto na obra é de até 

1.200 pessoas.

Início da obra: em fase de

terraplenagem, início previsto 

para 2009.

Capacidade produtiva da planta: 1,5 milhão

de t/ano de cimento.

Empregos diretos que a fábrica vai gerar:

120 empregos diretos.

Valdecir destacou ainda a atenção
que a Votorantim Cimentos dá para a
segurança: “Só subimos nos
andaimes depois que os técnicos
conferem que está tudo seguro”.
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MÃO NA MASSA COM VOTOMASSA

Os blocos de vidro caíram no

gosto dos consumidores e

essa tendência pode ser bem

aproveitada pelos pedreiros

com o lançamento da

Votomassa Bloco de Vidro

para assentamento e rejunte.

Anova Votomassa Bloco de Vidro foi

desenvolvida para atender a uma

necessidade do mercado. Ela vai facilitar

a vida dos profissionais da construção e

seus clientes vão querer usar blocos de

vidro com mais freqüência nas obras. 

O produto não deixa o bloco trincar e

pode ser usado em áreas internas e

externas. Fácil de preparar e de aplicar,

serve tanto para assentamento como para

rejuntamento dos blocos de vidro. 

É fabricado com cimento branco

estrutural, areia e aditivos químicos e está

disponível na cor branca.
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Campanha de lançamento 
bem-humorada
A Votorantim

Cimentos preparou

uma grande e

divertida campanha

para apresentar o

novo produto ao

mercado. 

A idéia é mostrar ao

consumidor que ele

não precisa mais ter

medo de utilizar

blocos de vidro na

construção, pois a

nova Votomassa não

provoca fissuras nos

blocos nem apresenta problemas no

assentamento. Para divulgar o novo

produto a Votorantim Cimentos teve

como aliados os vendedores das lojas

de material de construção espalhadas

pelo Brasil. Cartazes, folhetos e outros

materiais foram utilizados para

informar o público sobre o novo

produto e suas vantagens.

A Votomassa Bloco de Vidro já está

disponível em lojas de Fortaleza,

Recife, Salvador, Brasília, Goiânia,

Campo Grande, Palmas, Belém, São

Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba,

Florianópolis e Porto Alegre. Em breve,

vai chegar a outras praças importantes.

Chegou o par perfeito
para os blocos de vidro

Douglas Sulivan (esquerda), vendedor da
Votorantim Cimentos, e José Everaldo

Sales, vendedor da loja 4000 Lar e
Construção, em São Paulo, que já tem à
disposição de seus clientes a Votomassa
Bloco de Vidro. 
José Everaldo comentou que o novo
produto já entra no mercado com a
vantagem de ter a marca  Votorantim.
Além disso, reforçou que “a embalagem
de 20 kg é mais econômica e o apoio que
recebe da área comercial da Votorantim é
muito importante para promover as
vendas”.
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1. Preparo da base
A área onde os
blocos serão
aplicados deve
ser plana e
estar limpa. Os
blocos devem

estar secos, sem resíduos de óleo, pó ou
outra coisa que possa prejudicar a
aderência. Verifique se a base tem as
dimensões corretas para o
enquadramento.

2. Preparo da Votomassa
A Votomassa
deve ser
preparada
próximo do
lugar onde
será feito o

trabalho. Em um recipiente limpo de
plástico, adicione 2 litros de água e os 20
kg de pó.  Em seguida adicione mais 2
litros de água e misture por meio manual
ou mecânico até obter uma massa de
consistência firme e sem grumos. Espere
10 minutos, misture novamente e inicie a
aplicação. Após ser misturado com água
o produto deve ser utilizado dentro de 2
horas. Durante o uso deve ser
constantemente mexido e não pode
receber mais água.

3. Montagem
Verifique a
planeza da
base e as
laterais. Inicie
a aplicação

com o auxílio de uma colher de pedreiro,
aplicando uma camada cheia de 15 a 18
mm de argamassa na base. É
importante que a primeira peça esteja
perfeitamente nivelada, pois será a base
para as demais.
Aplique uma nova camada de argamassa
diretamente ao lado do bloco e encaixe
firmemente o segundo bloco de vidro na
base. Coloque o espaçador entre os
blocos. Nunca deixe que os blocos se
toquem. Use um martelo de borracha e

bata levemente
no bloco até que
esteja ajustado
ao espaçador.
Ao ajustar e
alinhar cada

bloco de vidro, não use ferramentas de
aço, pois danificarão os blocos.
Ajuste cada novo bloco em uma camada
cheia de argamassa. Certifique-se de que
todas as juntas estejam preenchidas de
argamassa e sem vazios. Assente três
linhas (fiadas) de cada vez, esperando
uma (1) hora para que a massa fique
firme antes de repetir o processo.
Siga todas as instruções adicionais do

fabricante do
bloco de vidro. 
Em áreas
maiores que 15
m2 consulte o
projetista.

4. Rejuntamento e Limpeza
O acabamento do rejuntamento deve ser
feito antes que a massa esteja endurecida.
Remova o excesso de argamassa com um
frisador com a própria mão, usando uma
luva de borracha ou ainda com uma
esponja umedecida. 
Não deixe que os resíduos da massa
endureçam. Limpe a superfície dos blocos
com pano úmido enquanto a massa ainda
estiver fresca. Depois da massa seca
quebre as abas plásticas dos espaçadores
que ficaram para fora. A cura inicial é
feita em 24 horas e a final, em 28 dias.

Motivos para escolher a
Votomassa Bloco de Vidro
• Assentamento e rejuntamento

numa só etapa.

• Qualidade uniforme em todas as

remessas. O desempenho e a cor

são sempre os mesmos. 

• Feita para áreas externas e

internas.

• Excelente acabamento.

• Aderência garantida.

• Por ser flexível, não provoca

fissuras no bloco de vidro nem na

argamassa de assentamento.

• Fácil de preparar. Evita a

trabalhosa mistura feita em obra,

que oferece o risco de contaminar

e de modificar a cor da

argamassa, além de não garantir

um desempenho regular.

O passo-a-passo para um trabalho bem feito
Como preparar a Votomassa Bloco de Vidro e assentar os blocos.

A Votomassa Bloco
de Vidro tem a cor
branca e é
fornecida em
embalagens de
20 kg.  
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Para o professor Joaquim Carlos da

Cruz Felício (SENAI), dedicado à
formação de pedreiros, não se deve
iniciar uma obra sem um projeto feito
por arquiteto ou engenheiro e sem um
contrato com o cliente. “O projeto é
como um guia numa caminhada difícil.
Sem ele a gente pode se dar mal. Já o
contrato é uma exigência comercial para
dar segurança às duas partes e evitar
complicações” - afirma. 
Joaquim chama atenção para alguns
aspectos pouco conhecidos. Se
acontecer acidente com um pedreiro não
contribuinte do INSS, por exemplo, a
responsabilidade é do dono da obra. E se
um fiscal trabalhista aparece e vê
alguém sem equipamento de proteção, a

multa é pesada para a
prestadora de serviços ou
para o contratante.
Na parte comercial,
Joaquim recomenda que
o pedreiro converse
bastante com o cliente,
procure ouvir e
compreender bem o que
deseja, para atender a
expectativa dele. “É bom
ouvir também a mulher,
pois é mais detalhista e
exigente” - afirma. 
Na parte prática, ele diz
que no período das
chuvas o prazo de
entrega da obra deve ser
esticado, principalmente
quando há serviços
externos. 

CANTEIRO DE OBRAS

8

Obra: só com planejamento
Construir e reformar sem

planejamento é problema na

certa.O profissional da

construção civil que trabalha

como autônomo precisa não só

oferecer serviço de qualidade,

mas também evitar dores de

cabeça para o cliente.

Por isso,deve ter um roteiro

seguro para executar cada

etapa de uma obra, evitando

prejuízos,atrasos e a

insatisfação para os dois lados.

Pense nisso antes de iniciar

qualquer obra,mesmo uma

pequena reforma.

“Não trabalho sem
contrato e sem projeto”
O baiano Aurelino Ribeiro de Souza,

41 anos, mestre-de-obras, micro-

empresário da construção civil em

São Paulo, conta que no começo da

carreira, 21 anos atrás, “apanhou”

muito por trabalhar sem

planejamento. Ele ficava ansioso para

pegar o serviço e nem pensava

direito. “Fui melhorando cada vez

mais na profissão, mas minha vida

não ia para frente, até que eu comecei

a observar profissionais trabalhando

com projeto, orçamento, contrato. Daí

em diante eu virei o jogo. Nunca mais

trabalhei sem planejamento e tudo

melhorou. Acabei montando minha

firma e hoje não me falta serviço. Para

a maioria dos clientes não é tanto o

preço que conta, mas a qualidade e a

organização”.  

Na edição 9 (Fevereiro/2007), o Jornal do Pedreiro
trouxe uma matéria sobre a necessidade do pedreiro
estudar a planta antes de começar a obra.
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Dicas de Aurelino para
quem quer planejar bem 
• Antes de tudo, pegar o projeto da obra

e conversar com o responsável. 

• Muito cuidado ao fazer o orçamento e

acertar a forma de pagamento, para

não haver arrependimento e, pior, ter

de convencer o cliente a fazer reajuste.   

• Com a ajuda de um advogado,

formalizar um contrato com o cliente.  

• Calcular a quantidade de materiais a

serem utilizados, com base no projeto.

• Pesquisar preços e formas de

pagamento do material. É preferível

que o cliente faça a compra, pois a

responsabilidade é grande. Mesmo

assim, é preciso conferir a qualidade

do material, para evitar problemas

posteriores.

• Algumas coisas devem ser compradas

aos poucos, porque podem se

deteriorar, como o cimento; outras

coisas devem ser compradas de uma

vez, como pisos e azulejos.

• Estocar os materiais em lugar

protegido e fácil de levar para o ponto

de utilização. Proteger com lona ou

plástico o que ficar no tempo, como

areia e tijolos. 

• Definir o número de pedreiros que vão

executar a obra de acordo com o

prazo de entrega. Atraso é ruim para

todo mundo. 

• Fixar metas de trabalho, prevendo o

que será realizado a cada período

mensal ou semanal.

• Manter a obra limpa e organizada.

Sucata espalhada só serve para

provocar acidentes e atrasos. 

• À noite, a obra deve ser bem fechada,

para evitar roubo. Ferramentas e

materiais mais valiosos devem ficar

trancados com cadeado.

O que vai no contrato
A edição 4 (Março/2006) do

Jornal do Pedreiro trouxe dicas

para um modelo de contrato.

Para relembrar, confira alguns

lembretes do que deve ter um

contrato:

- Objetivo do contrato;

- O que vai ser construído;

- Quem vai fornecer materiais e

mão-de-obra;

- Obrigações e deveres das

duas partes;

- Quanto, quando e como será

pago o serviço;

- Prazo de entrega;

- Identificar quem contrata e

quem é contratado, com RG,

CPF, profissão, nacionalidade,

estado civil, endereço e

residência;

- Assinatura e reconhecimento

de firma.

Qualquer alteração no contrato

deve ser feita pelo advogado.
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Comece pelo aquecimento
• Gire o tronco de um lado para o outro por alguns

segundos.
• Faça movimento pendular (para frente e para traz) com

os braços e as pernas.

Benefícios do aquecimento
• Aumenta o fluxo sangüíneo nos músculos
• Lubrifica as articulações
• Melhora a elasticidade dos músculos
• Aumenta a motivação
• Reduz a possibilidade de lesões

Em seguida, o alongamento
Antebraço e punhos 

1 Cruze a mão esquerda por cima do
antebraço direito, apóie no dorso da
mão direita. Mantenha o
posicionamento por 15 segundos e
troque o lado. 

2 Inverta a posição do antebraço e
estenda o punho. Apóie a mão
esquerda sobre a palma da mão
direita e aumente a extensão do
punho. 

Membros inferiores

3 Dobre o joelho segurando o peito do pé
com a mão e puxe o calcanhar na
direção das nádegas.

4 Sente e estenda o
joelho direito; flexione
o tronco para frente
durante 20 segundos
e inverta o lado.

5 Com a perna esticada
flexione e estenda o
pé e movimente-o para frente e para trás
15 vezes. Repita com o outro pé. Use
algum apoio para não cair. 

Coluna torácica, ombros e braços 

6 Estenda os braços, inspire e flexione
ombros a 90º, flexione a coluna cervical
aproximando o queixo do peito. Vire o
tronco para um dos lados, mantenha a
posição por 10 segundos e faça o
mesmo movimento do outro lado. 

Coluna cervical 

7 Em pé, flexione a cervical com as mãos
apoiadas na região da cervical; aproxime o
queixo do peito, mantendo por 15 segundos.

Fotos gentilmente cedidas pela Editora Phorte, do 
livro: Ginástica Laboral: atividade física no ambiente 
de trabalho. São Paulo 3ª edição, 2007. Autora: Valquíria 
de Lima.

Benefícios do alongamento
• Reduz as chances de distensão nos músculos
• Melhora o desempenho na obra
• Reduz a dor muscular e acelera a recuperação
• Aumenta a motivação
• Permite que os músculos trabalhem com movimentos

mais livres

Essa reportagem foi feita a partir de sugestão de dois pedreiros, 
leitores do nosso Jornal, ligados em saúde: Jefferson Ferreira Elias, 
de Maracanaú, CE, e Marcio Ferreira Lucas, de Caapora, PB.

Uma forma simples de prevenir lesões é fazer um rápido

alongamento e aquecimento antes de pegar no pesado.

10

Exercícios simples 
para o seu bem-estar

DE BEM COM A VIDA

Quem é ou já foi autônomo sabe: ficar parado por

causa de problema de saúde dói também no bolso.

O dinheiro não entra e o gasto na farmácia aumenta.

Mas como diz o ditado: “prevenir é o melhor remédio”.

Alongar os músculos e aquecer o corpo antes do

trabalho ajuda muito. Veja como é fácil:

2

3

5

6

7

4

1
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Épreciso tomar cuidado até

mesmo para trocar uma

lâmpada, recomenda 

Benjamim Ramos da Cruz, 46 anos,

encarregado de manutenção elétrica

de uma das maiores construtoras

brasileiras. Há 25 anos na área da

construção, ele tem dicas

importantes para prevenir acidentes.  

Muitos pedreiros, às vezes tentam

improvisar, fazendo serviços de

eletricidade. Nesse caso, é risco para

ele e para o cliente. 

Os riscos, na visão dos
profissionais eletricistas 
• Fios com bitola errada e

materiais fora das normas de

qualidade provocam fugas de

corrente, choques, curtos-

circuitos e até incêndios. 

• Não se faz qualquer reparo na rede elétrica sem

antes desligar a chave geral, pois dependendo da

tensão, há risco de vida.

• Encostar escada ou andaime próximo da fiação

elétrica pode ser fatal.

• Ao trocar uma lâmpada, o interruptor deve estar

desligado e deve-se segurá-la sempre pelo bulbo. 

• O uso de benjamins para ligar diversos aparelhos

elétricos na mesma tomada provoca sobrecarga e

pode causar incêndio.

• Chuveiro elétrico deve ter fio terra e ser ligado

diretamente do quadro de disjuntores. 

• Emendar fios não é recomendado, mas se for

necessário, deve-se usar fita isolante apropriada,

pois emenda mal feita e com material impróprio,

como fita adesiva, resulta em aquecimento e fuga

de corrente.

Eletricidade: improviso não dá certo! 
Com eletricidade não tem meio termo. Qualquer improviso é arriscado. Ou a gente sabe ou não sabe. Como é um perigo

invisível, muita gente corre sério risco sem perceber.

CANAL ABERTO

11

Para quem quer 
saber mais 
O eletricista de manutenção,
eletricista predial ou eletricista
instalador predial instala, faz
manutenção e repara fiação elétrica

em equipamentos elétricos. 
Um profissional dessa área deve estudar e interpretar
desenhos técnicos de fiação elétrica, instalar e fazer
manutenção de equipamentos e fiação elétrica, executar
reparos ou substituir equipamentos elétricos com
problemas, fazer manutenção de máquinas elétricas,
testar a segurança de serviços elétricos e registrar

histórico de problemas
com equipamentos e o
reparo que foi
executado. 
Para exercer a
profissão é necessário
ter uma formação que
desenvolva a
habilidade técnica, a
capacidade de resolver
problemas e de usar
ferramentas de teste.

O eletricista predial deve conhecer ainda a legislação
elétrica, códigos e legislação sobre assuntos elétricos,
procedimentos de segurança e de primeiros socorros.

“Eletricidade não é coisa
para amador” 
A sugestão desta reportagem é

de Alfredo Fernando

Carvalho,25 anos, de Sorocaba,

SP. Para ele, muitos pedreiros

têm noção de eletricidade, mas

esse meio conhecimento pode

ser um perigo. “Percebi isso ao

fazer um curso de eletricidade.

Quando eu pensava que sabia,

corria muitos riscos”.  
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No dicionário 

da construção,

você sabe dizer

o que são

“MPa” e

“terça”?

Resposta:MPa- é a abreviatura
de “MegaPascal”, uma unidade de
tensão que mede a resistência do

concreto ou argamassa.1 MPa é
igual a 10 quilograma-força

por cm
2

(kgf/cm
2
). Isso quer dizer

que 1 MPa resiste a uma tensão
de 10 kgf/cm

2
.

Terça- Viga em madeira que
sustenta os caibros do telhado.

Dicionário da
construção

Pense rápido

Resposta:CIMENTO PORTLAND COMPOSTO COM ESCÓRIA

P
O
I
T
A
J
A
I
L
E
R
O

O
C
U
Ç
L
O
R
A
O
B
C
A

R
I
Y
D
O
S
T
L
C
A
I
L

Q
M
E
S
P
O
M
E
O
A
N
D

U
E
S
J
I
I
N
D
M
E
G
A

H
N
A
P
N
E
C
O
D
I
A
O

N
T
O
O
H
U
O
E
E
O
U
J

U
O
I
R
P
E
M
R
Q
D
I
S

M
Z
U
T
S
C
P
B
Z
I
O
G

A
D
Q
L
T
A
O
U
O
E
C
A

V
D
H
A
U
R
S
E
S
S
A
K

I
O
A
N
C
O
T
O
U
C
C
Q

O
S
W
D
V
I
O
G
E
O
M
L

A
C
O
N
O
S
P
T
R
R
A
U

Q
E
I
A
E
L
X
O
Z
I
P
J

Ç
S
F
P
O
Q
A
Z
X
A
O
N

L
A
J
O
V
O
C
E
U
Y
S
O

Dicas
Cimento de mil e uma utilidades.

O CP II-E-32 (Cimento Portland
Composto com Escória) serve
para tudo. Na verdade, a única
diferença do CP II-E-32 para o 
CP II-F-32 é mesmo o “E” no
lugar do “F”. Essas letras indicam

qual é a adição que o cimento recebeu. “E”, de
escória de alto-forno e “F” de filler, que, em
bom português, é o “calcário moído”. Você pode
usar o CP II-E-32 em qualquer serviço. Vai bem
em estruturas de concreto armado, pavimentos
de concreto, argamassas de chapisco,
assentamento de blocos, revestimentos, pisos e
contrapisos, grautes, concretos protendidos,
pré-moldados e artefatos de concreto (blocos,
pisos, tubos, telhas, vasos e outros).

PASSATEMPOS

1. Abaixo estão as letras misturadas do nome de um eletrodoméstico

comum. Adivinhe qual é?

2. Que número falta nesta seqüência?

1 3 9 ___  81 243
3. Quantos tipos de gorro tem o Papai Noel?

Respostas:1. REFRIGERADOR; 2. VINTE E SETE (27). Cada número tem

três vezes o valor do número anterior; 3. QUATRO tipos de gorro.

26 de dezembro
Dia do Pedreiro

Encontre o nome completo do cimento CP II-E-32

Votorantim Cimentos:

Caça-Palavras
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