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notas

Abaixo o desperdício!  
 Viva o meio ambiente! 
Dia 5 de junho é o Dia do Meio Ambiente.  

Para comemorar de verdade, é preciso fazer algo pelo 

planeta em que vivemos. A Engemix, concreteira da 

Votorantim Cimentos, está fazendo. Nos primeiros três 

meses deste ano, evitou o desperdício de 17.725 metros 

cúbicos (m3) de concreto, graças a um programa  

chamado Engemix Sustentável. 

Com a aplicação de aditivos especiais para retardar o 

endurecimento do concreto, é possível reaproveitar 

o concreto antes descartado. Assim, a Engemix faz 

a sua parte em benefício do meio ambiente, sem 

comprometer a qualidade de seu produto.

Nosso cimento em uma obra 
importante para os brasileiros 
O trecho Sul do Rodoanel de São Paulo, uma das obras mais 

importantes do País, tem 61,4 quilômetros de extensão e liga 

importantes rodovias. Em muitos casos, caminhões que vão 

ou partem do Porto de Santos não precisam mais passar por 

dentro da capital paulista. Isso significa viagens mais rápidas e 

seguras, além de menos trânsito em avenidas importantes da 

cidade. A Votorantim Cimentos está presente nesta obra com  

concreto e agregados.

Ilit in erit ulla feu faccum nostiscidunt 
volor se modo eugait nulput alissi

Conselho Comunitário movimenta 
Laranjeiras, SE 
Na cidade de Laranjeiras, em Sergipe, está acontecendo 

um movimento para estimular o desenvolvimento de 

empreendedores locais. Quem lidera a iniciativa é o Conselho 

Comunitário, criado com o incentivo da Cimesa, a fábrica da 

Votorantim Cimentos que opera naquela localidade.

Em abril, o Conselho promoveu dois importantes eventos: 

uma feira de oportunidades e uma palestra de motivação. 

A feira buscou contribuir para a profissionalização das 

empresas já existentes em Laranjeiras e estimular a abertura 

de novos negócios. Alguns bancos estavam presentes, assim 

como o Sebrae, para orientar os futuros empresários. Já a 

palestra foi com o navegador Amyr Klink. Ele falou que todo 

empreendimento, para ter sucesso, tal como as navegações 

que ele fez pelo mundo, depende de muito trabalho, pesquisa, 

planejamento, disciplina, informação e determinação. 

Tudo isso também serve para 

os pedreiros.
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Você sabia?

Conselho Comunitário é um projeto 
da Votorantim Cimentos que busca 
reunir representantes das comunidades 
onde a empresa atua para discutir as 
principais necessidades locais e a forma 
de atendê-las. Há Conselhos Comunitários 
em Laranjeiras, SE, Itaú de Minas, MG, 
Sobradinho, DF, e Vidal Ramos, SC.

Cerca de 500 visitantes 
passaram pela Feira  
de Oportunidades.

A natureza agradece 

O volume de concreto economizado é suficiente para 

construir 9 prédios de 20 andares cada um. Também 

representa economia de recursos naturais, tais como:

12,9 milhões de litros de água;

14,7 toneladas de brita;

16,4 toneladas de areia;

2.660 viagens de caminhão-betoneira  

(Redução do consumo de diesel e da emissão de gases).

 Concreto

A Engemix, concreteira da Votorantim Cimentos, forneceu 210 mil m3 

de concreto para dois canteiros de obras. Esse volume é suficiente para 

construir pelo menos duas vezes e meia o Estádio do Maracanã.

 agregados

A Votorantim Cimentos forneceu 786.000 t de 14 tipos de 

agregados (principalmente britas graduadas e rachão) por meio da 

Unidade Itapecerica da Serra (SP). Com essa quantidade, é possível 

construir nove Estádios do Maracanã.

As emissões de carbono, resultado do processo  
de impressão deste Jornal, foram compensadas  

através de plantio de árvores nativas de Mata Atlântica.

O selo FSC garante que este Jornal foi impresso em 
papel feito com madeira de reflorestamento certificados 
de acordo com rigorosos critérios sociais, ambientais 
e econômicos estabelecidos pela organização 
internacional FSC (Conselho de Manejo Florestal)  
e outras fontes controladas

O Rodoanel Mario Covas é uma rodovia de 170 km 
projetada para circular a cidade de São Paulo,  
interligando 10 rodovias. Faltam construir ainda 
76 km de pistas para completar o circuito.



Edno lê bastante, desde criança. Por isso 
mesmo, tem um grande repertório de 

palavras, que usa para expressar sentimentos. 
Além disso, é um observador sensível e 
atento das coisas que acontecem no seu dia 
a dia. O tempo não passa sem ele perceber.

“O melhor jeito de viver é colher tudo 
o que há de bom no cotidiano”, comenta. 
“Podemos colher a beleza das árvores e das 
nuvens, a luz e as cores do dia, as cenas 
da rua, uma palavra afetiva, o abraço da 
esposa, o sorriso das pessoas... Há tanta 
coisa para colher quando a gente presta 
atenção na vida!” 

A inspiração vem das pessoas
Mas o que inspira mesmo as poesias de 

Edno são as pessoas. Pode ser alguém da 
família, a caixa do banco, o balconista da 
loja, o motoboy, o empresário, o cliente, o 
peão da fazenda. Todo tipo de gente já foi 
contemplada com seus versos. 

“Gosto de escrever coisas que agradam e 
que sirvam para as pessoas”, afirma ele. 

Edno gosta de escrever desde menino, 
mas só começou a se dedicar mesmo faz 
uns dois anos, quando um amigo insistiu 
muito, elogiando seu talento e repetindo 
um antigo ditado: Não há quem não vá 
bem se usa o dom que tem. 

“Hoje não sei como poderia viver 
sem escrever”, diz. “A publicação 
de meu primeiro livro foi uma das 
grandes alegrias de minha vida.”

A vida em Valparaíso
Nascido em uma fazenda em 

Valparaíso, SP, há 50 anos, Edno só 

Calçada da FaMa 

foi conhecer a cidade quando tinha 19 
anos. Ele agradece a sorte de ter vivido 
tanto tempo no campo. “Era uma fazenda 
de beleza absurda, e todos viviam em 
harmonia”, lembra. “A vida era simples 
e feliz. Só fui morar em Jundiaí porque 
precisava estudar. Comecei a trabalhar na 
construção com meu tio e tomei gosto 
pela escola. Fiz colegial, estudei um pouco 
de inglês, fiz curso de ferramenteiro, 
mas eu queria mesmo era a liberdade da 
construção.” 

Hoje, Edno já conta 25 anos de 
casado, dois filhos adultos e vida 
profissional estabilizada. Mas seu 
pensamento continua curioso como na 
juventude. Está sempre observando tudo, 
analisando, aprendendo e pronto para 
criar um novo verso, como este  
que compôs em minutos para a 
Votorantim Cimentos:

O eixo da construção

A Votorantim nasceu...
Para a eficiência
E usa a experiência
Para a sua ascensão!
Embora todos já saibam
A Votorantim será sempre
O eixo da construção.
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Construtor de  
casas e versos

Desejos dos homens
Faço o que faço
Porque...
Amo o que faço!
Se é pouco, se é muito,
Que se dane o cansaço.
Eu faço!

Grande
Eu?
Nasci para ser grande.
Pisei nos calos da vida,  
Andei em terras perdidas.
Não deixei o tempo passar.
(...)
Construí, degrau por degrau.
Madruguei na disciplina,
Arrumei a minha sina.
Chego... onde quero estar.

A praça
E a graça
E a beleza
E o encanto 
E a vida
Desenhada na simplicidade,
Emoldurada na serenidade,
Da beleza escondida.
(...)

O livro de Edno 
Monteiro tem 220 
páginas repletas 
de poesias que 
homenageiam 
pessoas de todos os 
tipos. São poesias 
do mais amplo 
sentido, pois tratam 
dos sentimentos 
humanos e da vida.

Como faz as duas coisas com capricho e competência,  
Edno Monteiro conquistou ao mesmo tempo clientes e fãs  
na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, onde vive há 30 anos. 



Mão na Massa CoM VotoMassa

A Votorantim Cimentos renova o mercado brasileiro de material de construção com 
o lançamento de uma linha de 16 argamassas e produtos especiais da mais alta 
tecnologia. São produtos únicos, capazes de atender às necessidades da construção 
moderna e ajudar o pedreiro a trabalhar com mais rapidez e qualidade. 

A nova tecnologia foi trazida para o Brasil por meio de uma 
parceria entre a Votorantim Cimentos e a empresa norte-

americana Laticrete, líder mundial em tecnologia no setor de 
argamassas para revestimento. Agora, a Votomassa dispõe 
da mais completa linha de argamassas do mercado. São 21 
produtos, desde as argamassas básicas de assentamento 

Nova linha 

até produtos impermeabilizantes e para tratamento contra 
ruídos. As novas Votomassas poderão ser encontradas nas 
grandes revendedoras de material de construção da Grande 
São Paulo, até o final do semestre. No segundo semestre, 
estarão disponíveis para todo o Brasil. 

Saiba quais são as maiores novidades: 

Votomassa 
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revoluciona 
a construção



Nova linha 
Votomassa 
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revoluciona 
a construção

argamassa autonivelante 
para pisos. Sua consistência 
fluida garante acabamento liso e 
nivelado, mesmo se o nivelamento 
manual da superfície não estiver 
certo. Própria para áreas internas, 
tanto a sua aplicação quanto a 
secagem são rápidas. O piso fica 
pronto para receber revestimentos 
em apenas 16 horas.

Rejuntamento epóxico de alta 
eficiência para paredes e pisos 
internos e externos. É tão fácil 
de aplicar quanto um rejunte 
cimentício 
comum, mas 
evita manchas, 
mantém a cor e 
resiste ao bolor  
e ao mofo.  
O Spectralok Pro 
pode ser usado 
em ambientes 
internos e externos, em pisos  
e paredes.

argamassa colante rápida  
de alto desempenho para 
assentar revestimentos. 
Argamassa para várias aplicações,  
com alta capacidade de adesão.  
É o mais avançado produto para 
peças de grandes formatos, 
porcelanatos, cerâmicas, pastilhas 
e pedras naturais. Pode ser usada 
praticamente em todas as superfícies, 
até em piscinas e fachadas.  
Em quatro horas, a superfície  
pode ser liberada para tráfego de 
pessoas e para rejuntamento.

argamassa colante para 
redução de ruído e controle 
de fissuras. Para assentar 
revestimentos. Reduz a passagem 
de ruído de um ambiente para 
outro. O produto tem na sua 
composição um tipo de borracha, 
além de uma fibra sintética (Kevlar) 
de alta resistência, que previne a 
passagem de fissuras do substrato 
para o piso acabado. Fácil de 
aplicar, ainda tem a vantagem de 
economizar recursos naturais, pois 
usa 30% de material reciclado na 
sua composição.

Membrana flexível 
impermeabilizante e  
antifissura. Uma revolução no 
mercado de impermeabilizantes. 
Substitui a manta asfáltica e 
dispensa o uso de telas, mesmo 
em cantos vivos e ralos. Adere até 
mesmo a metais e ao PVC. Fácil de 
aplicar, tem secagem ultrarrápida. 
Piscinas podem ser testadas 
com água em até 2 horas após a 
secagem. O produto cobre fissuras 

de até 3 mm. 
O acabamento 
cerâmico pode 
ser assentado 
diretamente 
sobre a camada 
impermeabilizante, 
com auxílio de 
uma argamassa 
colante.

Atenção:  Na renovação da linha, algumas das antigas argamassas foram batizadas  
com nomes diferentes: Maxicola (Colante AC III) – Maxicola Branca  
(Colante Branca AC III).

Família Votomassa 
está de roupa nova
A família Votomassa cresceu muito, 
ficou mais moderna e, por isso, 
ganhou uma roupa nova, para que 
todos os produtos tivessem a  
mesma aparência. 

As embalagens ficaram mais bonitas 
e as instruções de uso mais fáceis 
de ler. Mesmo com tantos produtos, 
basta bater o olho para identificar o 
que é mais indicado para seu serviço. 
Mas a novidade mais importante 
mesmo é a evolução tecnológica de 
toda a linha. O consumidor vai sentir 
a diferença na prática. 

Por algum tempo, vai existir 
Votomassa com embalagem antiga 
no mercado. Pode comprar sem 
preocupação, mas observando o prazo 
de validade. Até o fim do ano, toda 
a produção disponível no mercado 
deverá estar com roupa nova. 

Nas próximas edições do Jornal do 
Pedreiro, você vai ter mais dicas 
sobre a aplicação desses produtos 
que vão revolucionar sua obra.



CantEIRo dE obRas 

novidades  
   encantam  
os pedreiros
Os canteiros de obras nunca mais serão os 
mesmos com os lançamentos da Votomassa, 
que fizeram sucesso na Feira da Construção. 
Os produtos vão mudar para melhor a vida 
dos pedreiros, empreiteiros e profissionais da 
construção civil do Brasil.
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Para fazer o lançamento de produtos tão inovadores,  
a Votorantim Cimentos escolheu um lugar especial,  

a Feicon (Feira Internacional da Construção), que aconteceu 
em São Paulo, em abril. As novidades da Votomassa atraíram 
muita gente para o estande da empresa, que recebeu 
uma média de 1.900 visitantes por dia. Uma equipe de 
engenheiros, vendedores técnicos e recepcionistas atendeu 
o público, dando explicações e demonstrando, na prática, 
como é simples preparar e utilizar as novas argamassas. 

O Jornal do Pedreiro foi até lá conferir a impressão que 
o lançamento causou aos profissionais que visitavam a feira.

Mestre de obras “antenado” quis logo 
saber do novo produto

Juvenal José dos santos, 49 anos, experiente mestre de 
obras de Carapicuíba, na Grande São Paulo, ficou entusiasmado 
com o que viu na Feicon. Ele estava lá pela primeira vez e disse 
que só não foi antes porque desconhecia a Feira. 

“Apesar de já ter 28 anos de construção, hoje vi muita 
coisa que me surpreendeu, importante para minha atividade. 
Andando por aí, eu descobri que o mestre de obras precisa ter 
conhecimento de informática, senão vai penar”, comentou.

O cimento da Votorantim para ele não é novidade, pois 
sempre usou. O que o atraiu para o estande foram as novas 
argamassas da Votomassa. Ficou curioso, pegou um folheto 
explicativo e foi conversar com um vendedor técnico. Ele disse 
que está fazendo tudo para se aperfeiçoar, pois não quer ficar 
para trás. “Estou fazendo um curso para mestres de obras no 
Senai e me sinto muito feliz de estar aprendendo e trocando 
ideias com outros colegas”. 

Pedreiros, mestres de obras, engenheiros, arquitetos, empresários e outros profissionais 
da construção fizeram muitas perguntas sobre as novas Votomassas e até puderam 

conferir, na prática, a facilidade de preparação e aplicação dos produtos.

Juvenal: “Essas argamassas novas da Votorantim me chamaram a atenção, 
principalmente a manta acústica. Ela até pode receber revestimento depois de 
aplicada, mas é tão bonita que nem precisa”.



Mais cimento  

FIquE PoR dEntRo

para o País crescer
Com a certeza de que o Brasil vai crescer, a Votorantim Cimentos se antecipa ao aumento 
do consumo de materiais básicos de construção e anuncia novas fábricas no Brasil.
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A Votorantim Cimentos vai construir mais oito fábricas  
de cimento nos próximos três anos. Elas serão  

instaladas em sete Estados. Três ficarão no Nordeste  
(Bahia, Ceará e Maranhão), duas no Centro-Oeste  
(Mato Grosso e Goiás), duas no Norte (ambas no Pará)  
e uma no Sul (Paraná).

A escolha desses locais foi definida a partir de  
pesquisa que levou em conta, por exemplo, a tendência  
de crescimento do mercado regional. Ou seja,  
o desenvolvimento vai, cada vez mais, deixar de se  
concentrar no Sudeste para se “interiorizar” pelo País.

Sinais de confiança
Os sinais de desenvolvimento do País são claros.  

É o caso de grandes obras de infraestrutura (como 
hidrelétricas e rodovias), aumento da renda da população, 
facilidade de acesso ao crédito para compra de imóveis e 
programas habitacionais voltados para as classes C e D – 
como o Minha Casa, Minha Vida.

Por isso, a Votorantim Cimentos vai aumentar sua 
presença no Brasil para ficar mais perto dos clientes  
e atendê-los com maior rapidez e qualidade.

“Estamos antecipando investimentos para reforçar  
nosso compromisso de abastecer o mercado nacional  
da construção”, diz Walter schalka, presidente da  
Votorantim Cimentos.

Mais empregos, mais consumo
A Votorantim Cimentos começou a nova fase de 

expansão em 2007 e, até o final de 2013, vai completar  
no período R$ 5 bilhões investidos em 22 novas fábricas, 
com geração de cerca de 7 mil empregos diretos e indiretos 
na cadeia produtiva. 

Dessas 22 novas fábricas, 9 já estão em operação, 5 em 
construção e 8 em fase de projeto (veja no mapa ao lado).

Depois que concluir esse plano de expansão, a Votorantim 
Cimentos terá, no total, 35 fábricas e capacidade para 
produzir 42 milhões de toneladas por ano. É mais cimento 
para um Brasil que cresce.

investimentos

Funcionários atuais

 Geração de novos empregos 

diretos e indiretos

  Fábricas ampliadas  

ou inauguradas (9) 

 

   Novas fábricas  

em construção (5) 

   Novas fábricas  

em projeto (8) 

r$ 5 bilhões 

11 mil 

Cerca de 7 mil  

 Barcarena (Pa); Pinheiro Machado (rS); 

Pecém (Ce); aratu (Ba); Cocalzinho (Go); 

Poty Paulista (Pe); Xambioá (to);  

Nobres (Mt); Porto Velho (ro). 

 Sepetiba (rJ); Vidal ramos (SC);  

imbituba (SC), Salto (SP); Baraúna (rN) 

 Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, 

Goiás, Pará (2) e Paraná.

Expansão da Votorantim Cimentos no brasil 
2007 a 2013
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dE bEM CoM a VIda

Prepare o seu coração 
para torcer pela seleção 
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Dos três jogos da Seleção 
Brasileira na primeira fase, 

apenas um será no domingo.  
Este vai dar para assistir em casa 
com a família ou com os amigos. 
Os dois outros jogos serão em 
dias úteis (terça-feira,15, 15h30;  
e sexta-feira, 25, 11h). Se passar 
pela primeira fase (bata na 
madeira), o Brasil terá de vencer 
mais quatro jogos para conquistar 
o torneio, em datas não  
previstas ainda. 

Em dias úteis, a grande maioria 
dos pedreiros estará trabalhando 
e, com certeza, vai dar um jeito 
de ter uma TV por perto.  
Ou apelar para o velho rádio 
de pilhas, que, segundo alguns 
torcedores, provoca uma emoção 

No dia 15 de junho,  
os jogadores da Seleção 
Brasileira de futebol estarão 
pisando no gramado do Estádio 
Ellis Park, na África do Sul, para 
a estreia na Copa do Mundo 
de Futebol, jogando contra a 
Coreia do Norte. É tempo de 
acompanhar os jogos, nem que 
seja num radinho de pilha.  
O Jornal do Pedreiro perguntou 
a um grupo de pedreiros como 
eles vão torcer nesta Copa e 
publica a tabelinha para facilitar 
o acompanhamento dos jogos.

que a televisão não consegue 
passar. De uma forma ou de 
outra, mesmo quem não liga para 
futebol estará torcendo para a 
Seleção Brasileira conquistar o 
sexto título mundial de futebol 
(bata na madeira mais uma vez).

A bem unida equipe de 
pedreiros que está construindo 
uma casa num bairro paulistano 
já resolveu a questão. Um deles 
levará uma TV portátil para a 
obra. Na hora do jogo, eles farão 
uma paradinha – mas garantem 
que não atrasarão a obra – e 
vestirão as camisetas da Seleção, 
de olho na telinha, junto com 
milhões de brasileiros. Confira o 
que eles têm a dizer sobre a Copa 
e suas esperanças de torcedores.

O time está pronto e escalado para torcer no 
próprio local de trabalho: Ademar, Alexandre, 

Antonio de Oliveira, Carlos Eduardo,  
José Wilson e José Augusto.



para torcer pela seleção 
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Vamos trazer uma TV e assistir aos jogos do 
Brasil aqui mesmo. Sem parar a obra por muito 
tempo, que é prejuízo certo, além de desagradar 
ao cliente. Adoro futebol. Meu time é o Palmeiras. 
Está em baixa, mas agora é hora de Seleção, 
ainda bem! Minha confiança no time não é 
grande. Confio na defesa, principalmente no 
Lúcio. O ataque e o meio campo...tenho dúvida. 
Dunga? É um campeão dentro do campo, mas 
vamos ver na estratégia de jogo .

alexandre dos santos Fernandes, 30 anos, nascido 
em Pernambuco, 13 anos em São Paulo. Junto com o pai, 

Ademar, comanda a equipe de pedreiros. 

Sou santista, mas não fanático. Na TV assisto 
a tudo quanto é jogo de futebol, porque gosto 
muito. Mas não vou ao campo por causa da 
violência. Acho que a Seleção está boa, mas eu 
levaria o Paulo Henrique Ganso (Santos). É um 
grande jogador. De qualquer jeito, não vai ser 
fácil trazer a taça. Há várias seleções fortes. Temo 
mais a Alemanha. Vamos torcer com força . 

antonio de oliveira Gregório, 58 anos, mineiro de Juiz 
de Fora, 40 anos em São Paulo.

Gosto de futebol, e com certeza não vamos 
ficar sem assistir aos jogos. Eu confio na 
Seleção do Dunga, pois com ele não tem 
molecagem. É um bom comandante . 

ademar Fernandes de lima, 52 anos, pernambucano 
nascido em Custódia, trabalha na construção civil desde os 

15 anos. É o mestre de obras que comanda a equipe.

Sou louco por futebol. Meu time está na pior. 
Sabe qual é, não é? Na hora do jogo fico nervoso, 
mas não brigo de jeito nenhum. Não é certo brigar 
por causa de futebol. O Brasil vai se dar bem, com 
certeza. Temos Luiz Fabiano (Sevilha, da Espanha) 
para fazer gols, e Júlio Cesar (Internazionale, Itália) 
para defender tudo lá atrás .

José Wilson da silva, 25 anos, pernambucano de Custódia, 
conheceu seus conterrâneos da equipe em São Paulo.

Joguei futebol muitos anos. Sempre assisto aos 
jogos pela TV, principalmente do meu time, o 
Corinthians. Em dia de jogo, nem deixo a mulher 
assistir à novela sossegada. Claro que vou assistir 
aos jogos da Copa aqui na obra com meus 
companheiros. Apesar de gostar muito de futebol, 
eu não perderia um dia de serviço por causa de 
jogo, mesmo que fosse a final da Seleção. Ganho 
meu pão do trabalho e não do futebol .

José augusto bispo, 52 anos, paulista de Sorocaba,  
30 anos na construção civil.

Jogos do Grupo A
 data Hora Jogos Estádio  Jogo  

11/06 11h00 África do Sul x México Soccer City  1º
11/06 15h30 Uruguai x França Green Point  2º
16/06 15h30 África do Sul x Uruguai Loftus Versfeld 17º
17/06  8h30 França x México Peter Mokaba 18º
22/06 11h00 México x Uruguai Royal Bafokeng 33º
22/06 11h00 França x África do Sul Free State 34º

Jogos do Grupo B
 data Hora Jogos Estádio  Jogo  

12/06  8h30 Argentina x Nigéria Ellis Park  3º
12/06 11h00 Coreia do Sul x Grécia Nelson Mandela Bay  4º
17/06 11h00 Grécia x Nigéria Free State 19º
17/06 15h30 Argentina x Coreia do Sul Soccer City 20º
22/06 15h30 Nigéria x Coreia do Sul Durban 35º
22/06 15h30 Grécia x Argentina Peter Mokaba 36º

Jogos do Grupo C
 data Hora Jogos Estádio  Jogo  

12/06 15h30 Inglaterra x EUA Royal Bafokeng  5º
13/06  8h30 Argélia x Eslovênia Peter Mokaba  6º
18/06 11h00 Eslovênia x EUA Ellis Park 22º
18/06 15h30 Inglaterra x Argélia Green Point 23º
23/06 11h00 Eslovênia x Inglaterra Nelson Mandela Bay 37º
23/06 11h00 EUA x Argélia Loftus Versfeld 38º

Jogos do Grupo D
 data Hora Jogos Estádio  Jogo  

13/06 11h00 Alemanha x Austrália Durban  7º
13/06 15h30 Sérvia x Gana Loftus Versfeld  8º
18/06  8h30 Alemanha x Sérvia Nelson Mandela Bay 21º
19/06  8h30 Gana x Austrália Royal Bafokeng 24º
23/06 15h30 Gana x Alemanha Soccer City 39º
23/06 15h30 Austrália x Sérvia Mbombela 40º

Jogos do Grupo E
 data Hora Jogos Estádio  Jogo  

14/06  8h30 Holanda x Dinamarca Soccer City 9º
14/06 11h00 Japão x Camarões Free State 10º
19/06 11h00 Holanda x Japão Durban 25º
19/06 15h30 Camarões x Dinamarca Loftus Versfeld 26º
24/06 15h30 Dinamarca x Japão Royal Bafokeng 43º
24/06 15h30 Camarões x Holanda Green Point 44º

Jogos do Grupo F
 data Hora Jogos Estádio  Jogo  

14/06 15h30 Itália x Paraguai Green Point 11º
15/06  8h30 Nova Zelândia x Eslováquia Royal Bafokeng 12º
20/06  8h30 Eslováquia x Paraguai Free State 27º
20/06 11h00 Itália x Nova Zelândia Mbombela 28º
24/06 11h00 Eslováquia x Itália Ellis Park 41º
24/06 11h00 Paraguai x Nova Zelândia Peter Mokaba 42º

Jogos do Grupo G
 data Hora Jogos Estádio  Jogo  

15/06 11h00 Costa do Marfim x Portugal Nelson Mandela Bay 13º
15/06 15h30 Brasil x Coreia do Norte Ellis Park 14º
20/06 15h30 Brasil x Costa do Marfim Soccer City 29º
21/06  8h30 Portugal x Coreia do Norte Green Point 30º
25/06 11h00 Portugal x Brasil Durban 45º
25/06 11h00 Coreia do Norte x Costa do Marfim Mbombela 46º

Jogos do Grupo H
 data Hora Jogos Estádio  Jogo  

16/06  8h30 Honduras x Chile Mbombela 15º
16/06 11h00 Espanha x Suíça Durban 16º
21/06 11h00 Chile x Suíça Nelson Mandela Bay 31º
21/06 15h30 Espanha x Honduras Ellis Park 32º
25/06 15h30 Chile x Espanha Loftus Versfeld 47º
25/06 15h30 Suíça x Honduras Free State 48º

TABELA DOS JOGOS DA COPA
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Todo bom profissional está sempre interessado em aprender mais. É o caso 
do Celso archangalo dos santos, de Promissão, SP. Ele mandou uma 

questão para o Jornal do Pedreiro. Veja:

O Jornal do Pedreiro está sempre disponível para tirar 
dúvidas dos leitores que escrevem fazendo perguntas 
e pedindo informações. E procura especialistas para 
oferecer respostas corretas. No fim, muitos pedreiros 
acabam se beneficiando dessas respostas e aprendendo 
um pouco mais, para se dar bem na profissão.

tira-dúvidas:
profissionais respondem
às perguntas dos pedreiros

Se o terreno não tem acesso à rede de esgoto e é 
necessário fazer uma fossa séptica, quais são os trâmites 
legais a seguir?
A professora sasquia Hizuru obata, da FAAP, tem a resposta para essa outra pergunta:

“Para este projeto é importante seguir as instruções da prefeitura e do órgão 
regulador. Normalmente, a prefeitura indica os limites geométricos mínimos, 
e o órgão regulador, que pode ser a Secretaria do Meio Ambiente ou o órgão 
responsável pelo saneamento, fornece limites de córregos e até a indicação 
de tratamento prévio em função da região, volume e qualidade das águas. O 
recomendável é um dimensionamento e projeto orientado por um profissional, 
arquiteto ou engenheiro.”

Para lembrar: na edição 25, de outubro do ano passado, o Jornal do Pedreiro fez 
uma reportagem detalhada sobre fossa séptica.

Qual deve ser a distância entre a ferragem 
e a forma na parte interna, para que 
as estruturas de concreto (aparentes 
e embutidas) não apresentem trincas, 
afetando a estrutura?
O professor-doutor Márcio Estefanno de oliveira, da Escola de 
Engenharia Mauá, dá a resposta:

“A distância entre a forma e os ferros estruturais é estipulada 
no projeto estrutural em função dos esforços e do grau de 
agressividade do meio. Essas distâncias estão nas normas de 
estruturas em concreto armado. Geralmente, para estruturas em 
concreto aparente essa distância deve ser superior a 2,5 cm.”

Flagrante
Cuidado com a segurança!
O profissional que aparece na foto está 
seguro ao usar o cinto trava-quedas. Com 
isso, se garante: caso escorregue ficará 
pendurado. O susto será grande, mas 
não cairá lá do alto. Ele também está 
com capacete. Muito bom. Mas poderia 
ser bem melhor. O piso do andaime, por 
exemplo, não está completo, só tem 
uma prancha. Falta também o rodapé e 
escada. E mais: o martelo deveria estar 
preso ao pulso dele por uma cordinha. 
Solto assim, se a ferramenta cai pode ferir 
alguém embaixo.
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Serviço limpo!
O leitor Joelson oliveira 
Campos, de Propriá, SE, diz 
que há mais de 20 anos usa 
plástico para forrar o local 
de trabalho como forma 
de facilitar a limpeza. 
Apesar da experiência, ele 
quer aprender mais e pede comentários 
sobre esse assunto.

luiz Roberto Gasparetto, 
Coordenador Técnico da Escola Senai 
“Orlando Laviero Ferraiuolo”, de São 
Paulo, comenta: 

“O Joelson está certo. Afinal,  
a limpeza é o cartão de visitas dos 
prestadores de serviço. O cuidado 
com as instalações e bens do cliente, 
principalmente em obras de reformas 
residenciais, é de fundamental 
importância para o pedreiro. 
Geralmente, a família continua 
morando no local.

Uma forma de facilitar a limpeza 
é proteger pisos, paredes, móveis e 
instalações com plástico ou papelão. 
Para o piso acabado e seco, o papelão 
ondulado é uma boa solução.

O papelão deve ser aberto sobre 
o piso, recortado e colado com fita 
crepe. Se houver umidade, é preciso 
usar plástico, que também deve ser 
esticado sobre o piso e fixado com fita 
adesiva para que se mantenha firme. 

Mas, mesmo com o ambiente 
protegido, é preciso limpá-lo ao longo 
do dia e no fim do dia também.  
Essa é uma demonstração de 
capricho. Infelizmente esse cuidado 
com a limpeza não é muito comum. 
Parabéns ao Joelson pela iniciativa.”

Caibro pode ser apoiado direto na alvenaria?
Outra dúvida comum nos canteiros de obras é a seguinte:
“Os caibros de peroba do madeiramento da cobertura de um telhado  
podem ser apoiados diretamente sobre a alvenaria?”

O professor Márcio responde essa também:
“As tesouras, vigas ou caibros geralmente não devem ser apoiados 

diretamente sobre a alvenaria. No respaldo da alvenaria, devem ser 
construídos os cintamentos em concreto armado ou, então, devem ser 
colocadas vigas de madeira para que dissipem as tensões, sem causar  
danos à alvenaria. As vigas de madeira colocadas no respaldo das  
alvenarias recebem o nome de frechal”.

Muitos pedreiros escrevem com dúvidas sobre o que 
devem fazer antes de construir se houver árvores 
no terreno. A professora sasquia Hizuru obata, 

coordenadora do curso de Engenharia Civil da 
Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), 

de São Paulo, esclarece:
“Se o terreno está localizado em 

região urbanizada, é recomendável que se 
consulte a prefeitura para proceder à poda 
ou mesmo à extração. Digo ‘recomendável’ 
para evitar desconfortos de ter de receber 

fiscais por denúncia no momento da poda 
ou extração. Ou seja, mesmo as árvores 

estando em propriedade privada é necessário se 
certificar do interesse ambiental e, no caso 

de regiões rurais, há ainda que verificar se 
estão em área de proteção ambiental.”

Essa questão é séria. A professora 
acrescenta que, para cada região, há 
procedimentos no caso de aprovação 
de construção e, quando é necessária 

a extração da vegetação, é preciso ter 
aprovação na Secretaria do Meio Ambiente. 

Portanto, nesses casos, fale antes com a 
prefeitura da sua cidade.

Tem árvores no terreno. E agora?
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Exercite seu raciocínio com o sudoku
O Sudoku é um jogo de raciocínio e lógica. O objetivo do jogo é 
completar todos os quadrados utilizando números de 1 a 9. Para 
completá-los, basta seguir a seguinte regra: não pode haver nú-
meros repetidos nas linhas horizontais e verticais, assim como nos 
quadrados menores, delimitados por linhas mais escuras. 

Descubra o que está diferente.

Regras práticas de colocação dos pisos de concreto
Os blocos de concreto para pavimentação dão vida ao ambiente com cores e formas variadas, além das vantagens de resistência e 

durabilidade. Mas para ficarem perfeitos é preciso conhecer as técnicas de assentamento. Veja algumas dicas:
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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.

◗  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;

◗  Os blocos podem ser retirados e 

recolocados com facilidade, evitando-se 

quebras e desperdício;

◗ Diversidade de cores e formas;

◗ É durável;

◗  Retém menos calor e não agride  

o meio ambiente.

Resposta

Jogo dos sete Erros

1.  Detalhe da bola do chão
2.  Detalhe do cabelo do 3º. jogador
3.  Listras vermelhas da chuteira do 2º. Jogador
4.  Listra verde do campo à esquerda

5.  Detalhe verde da meia do 1º. Jogador
6.  Cor do short do 3º. Jogador
7.  Gola da camiseta do 2º. Jogador

Resposta do Jogo dos Sete Erros:

Vantagens do pavimento intertravado:
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