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Com esta campanha, 

a Votorantim Cimentos 

mostra que construir 

não é só levantar 

paredes. É tornar 

o mundo um lugar 

melhor pra quem 

vive nele. 
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  Construir é  
realizar 



notas

Fábrica de Pecém festeja 
aniversário com segurança
A fábrica da Votorantim Cimentos em Pecém, CE, comemorou 
dois anos de funcionamento em 28 de julho passado. Além 
do aniversário, seus funcionários tiveram outro bom motivo 
para festejar: foram 730 dias sem acidentes com afastamento, 
resultado do trabalho feito com segurança.

Comunidade 
de Sobradinho 
mobilizada pela 
educação
Pais de alunos e líderes comunitários 
da Fercal, bairro próximo à fábrica 
de Sobradinho,DF, foram convidados 
pela Votorantim Cimentos para um 
encontro com o pessoal da área 
de Educação, entre eles um 
representante do Ministério da 
Educação, diretores de escolas e 
uma centena de professores.
O motivo de reunir toda 
essa gente foi identifi car 
oportunidades de melhoria 
nas dez escolas da região. 
As prioridades escolhidas para 
uma ação imediata foram: 
infraestrutura, Educação 
Profi ssional para os jovens e 
Ensino Médio de qualidade.
Com a participação de representantes da comunidade, foram 
criados grupos de trabalho para discutir e apresentar propostas 
para cada prioridade defi nida.
Cerca de 2.700 estudantes serão benefi ciados por essa iniciativa 
da Votorantim Cimentos e do Conselho Comunitário da fábrica 
de Sobradinho, que reúne funcionários e líderes comunitários 
empenhados em solucionar os problemas do bairro.

Funcionários cearenses 
comemoram, dando 
exemplo de compromisso 
com o trabalho seguro 

Representantes da Votorantim Cimentos e membros 
do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) 
junto com a comunidade em Cuiabá

Audiência pública em 
Cuiabá tira dúvidas 
de moradores
A Votorantim Cimentos promoveu, 

na capital de Mato Grosso, 
uma audiência pública 
com a participação de 
cerca de 600 moradores 
dos subdistritos da Guia, 
Aguaçu e de outras áreas 
da cidade.
Na ocasião, eles puderam 
tirar dúvidas sobre a 
instalação da nova unidade 
da empresa na região e 
conversaram sobre assuntos 

como o impacto ambiental, 
a geração de empregos, 

a capacitação profi ssional 
e a melhoria da qualidade 
de vida da população.
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cerca de 600 moradores 
dos subdistritos da Guia, 
Aguaçu e de outras áreas 
da cidade.
Na ocasião, eles puderam 
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Votorantim Cimentos 
entre as 150 melhores 
empresas para trabalhar
A Votorantim Cimentos está, pelo 
segundo ano consecutivo, no Guia Exame/
Você S/A das 150 Melhores Empresas 
para Você Trabalhar. A indicação é feita 
a partir de uma avaliação das revistas, 
que inclui entrevistas com os funcionários. 
A Votorantim Cimentos ainda foi destaque 
em “Cidadania Empresarial”.

Prêmio Valor 1000
Campeã entre as empresas de Materiais de Construção e 
Decoração do Prêmio Valor 1.000. Esta foi outra importante 
conquista da Votorantim Cimentos, premiada na iniciativa do 
jornal Valor Econômico, que destaca as mil maiores empresas 
brasileiras de 25 diferentes setores do mercado.

Na Rede de Educação, em 
Sobradinho, comunidade recebe 

apoio para trabalhar pela Educação

Audiência pública em 
Cuiabá tira dúvidas 
de moradores
A Votorantim Cimentos promoveu, 

Representantes da Votorantim Cimentos e membros 

a geração de empregos, 
a capacitação profi ssional 
e a melhoria da qualidade 
de vida da população.
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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 refl orestamento certifi cados 
de acordo com rigorosos critérios sociais, ambientais 
e econômicos estabelecidos pela organização 
internacional FSC (Conselho de Manejo Florestal) 
e outras fontes controladas

Guia Exame/

Funcionários cearenses 

Fábrica de Pecém festeja 

Funcionários cearenses 
comemoram, dando 
exemplo de compromisso 
com o trabalho seguro 

Funcionários cearenses 

Audiência pública é a reunião da empresa com a comunidade 
e autoridades locais para a apresentação do projeto de 
instalação da fábrica.

Na Rede de Educação, em 



Construir 
       é realizar

EsPEcIaL

Campanha mostra que, além de fabricar produtos 
de qualidade, a Votorantim Cimentos realiza muitas 
outras ações pelo desenvolvimento do Brasil.
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Se você ouve rádio todo dia, é bem provável que já tenha escutado 
uma mensagem da Votorantim Cimentos que fala: “Construir é 

realizar”. O anúncio faz parte de uma campanha de Comunicação que 
também usa jornais, revistas e internet para mostrar que a empresa 
faz mais do que produzir e vender cimento, argamassa, brita, rejunte 
e concreto. Mostra o seu compromisso social, que é o de mudar a 
realidade das pessoas e dos lugares para melhor.

A mensagem principal da campanha é: “Mais do que fã de 
cimento, a gente é fã do que nasce dele. Porque construir não é só 
levantar paredes. Construir é realizar.” 

Esta frase tem tudo a ver com os pedreiros. Afi nal, são eles que 
realizam o sonho de muita gente de ter a casa própria, de fazer 
uma reforma, de aumentar um cômodo. “Prédios, fábricas, escolas, 
estádios. Tudo isso é erguido pelas mãos dos pedreiros, que, com 
seu trabalho, ajudam o Brasil a crescer”, diz Marília Dias corrêa 
Goldschmidt, coordenadora de Marketing da empresa. 

A Votorantim Cimentos também é como os pedreiros, ou seja, produz 
progresso. Líder de mercado e reconhecida pela força da sua marca e 
qualidade de seus produtos, a empresa investe mais de R$ 10 milhões por 
ano em iniciativas nas áreas de educação, trabalho, geração de renda, 
cultura e esporte. “Apoiamos projetos socioambientais que, de fato, 
transformam a realidade das pessoas”, destaca Marília.

Na área de educação, por exemplo, o projeto o Futuro em Nossas 
Mãos vem contribuindo para a formação de milhares de jovens 
pedreiros. É mais conhecimento, que leva a mais oportunidades de 
trabalho, renda e melhores condições de vida. Quando se fala de 
meio ambiente, um bom exemplo é o Programa Perda Zero, realizado 
pela Engemix, a concreteira da Votorantim Cimentos. Usando aditivos 

especiais, a empresa evita a perda do concreto que 
fi ca nos caminhões.

saiba mais pela internet
Todo o material da campanha, com textos,
fotos, vídeos e áudio, pode ser conhecido 
por meio de um site exclusivo: 
www.vcimentos.com.br/construirerealizar

Funcionários participam da campanha

Os anúncios de jornal e revista são compostos por fotos 
dos próprios funcionários. Eles estão de perfil e usam capacetes 

de segurança com ilustrações que retratam temas como a gestão 
eficiente do meio ambiente (por meio de coprocessamento e uma das 
menores emissões de gás carbônico do setor), a geração de empregos em 
todo o Brasil, a capacidade de construir fábricas em tempo recorde e a 
internacionalização, uma vez que a empresa está presente em 20 países.
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Posição 
das Paredes

Linha 
das Paredes

2 m

Gabarito 
ou tabeira

6 m

9 m

4 m

2 m

2 m

4. Deste ponto, contar 5 m para formar um dos 
lados menores do retângulo, ainda com a ajuda de 
uma pessoa esticando o arame ou fio. O método 
mais prático de marcação do ângulo reto é o 3, 4 
e 5 (conforme figura na pág. 5). Os pontaletes 
(3 x 3 ou 3 x 4 polegadas), fincados com firmeza no 
solo, devem ficar com 1 m de altura, em média. 

cantEIRo DE oBRas

Diz um ditado popular que pau que nasce torto morre torto. É isso o que pode 
acontecer em uma construção com gabarito malfeito. Fazer o gabarito é 
uma das primeiras e mais importantes tarefas de uma obra. Não é difícil, 
mas exige atenção e cuidado com as medidas. Confi ra as dicas do professor 
Joaquim Carlos Felício, do SENAI, para não ter problemas.

Gabarito: para uma 
     obra nascer benfeita
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Locar uma obra é medir e marcar com exatidão no 
terreno a posição das fundações, paredes, colunas e 

outros detalhes que aparecem na planta ou no projeto de 
arquitetura. Em obras de grandes áreas, o mais seguro é 
contar com o auxílio da topografi a. Já nas obras menores, 
o gabarito pode ser feito por um método simples, 
chamado de Tábua Corrida, explicado a seguir.

Antes de mais nada é preciso ter em mãos o projeto 
ou croquis da obra.

1. O primeiro passo é limpar o 
terreno e conferir seus limites e os 
recuos legais. Vamos imaginar que 
a obra tenha 6 m x 9 m (54 m2), 
num terreno retangular de 10 m x 
15 m (150 m2).

5. Fixar o quarto pontalete, 
repetindo a conferência do ângulo 
reto com o esquadro e fechar o 
retângulo da mesma forma dos 
passos 1 e 2, com a ajuda de uma 
pessoa para esticar o arame.

o método da 
"tábua corrida" 
é o mais seguro. 
as marcações 
permanecem por 
muito tempo, 
permitindo a 
conferência durante 
o andamento 
da obra.

3. Fixar o primeiro pontalete (ou 
piquete) e medir uma distância de 
9 metros para fixar o segundo pontalete, 
formando uma reta. Para tanto, peça 
a ajuda de uma pessoa para esticar 
o arame e aguardar que se faça a 
marcação do ângulo reto. Entre os dois 
pontos, fixe mais um ou dois pontaletes.

2. Ajuste os limites 
da obra de acordo com 
o projeto. 
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“o cuidado principal 
é acertar na medição”
Esta reportagem atende a um pedido do nosso leitor 
Antônio da Paixão Oliveira, 38 anos, de Itaquaquecetuba, 
SP. Ele diz que fazer um bom gabarito é 
fundamental para a obra. “Vejo muita 
gente que não sabe fazer ou que faz 
o gabarito do jeito errado. Isso pode 
atrasar a obra.” Antônio aprendeu o 
procedimento quando começou a 
trabalhar na construção civil e já 
ensinou alguns colegas. Ele passa 
uma dica importante: “O principal 
cuidado para fazer o gabarito é 
acertar na medição e fincar bem as 
estacas no chão”.

8. Usar os pregos para 
amarrar e esticar arames 
ou linhas que vão marcar o 
posicionamento das futuras 

vigas baldrame (fundações). 
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É preciso saber traçar linhas perpendiculares sobre o terreno, 
que servirão de base para marcar os alinhamentos das paredes 
externas da construção, referência para marcar todas as 
demais paredes.

Um método simples é formar um triângulo num dos cantos do 
gabarito (figura ao lado), com as medidas 3, 4 e 5 (em cm ou 
metros). Se o pedreiro medir os dois lados do triângulo com 
3 m (ou 30 cm) e 4 m (ou 40 cm), a linha que fecha o triângulo 
deve ter 5 m (ou 50 cm). Se não tiver, o gabarito está errado e a 
demarcação precisa ser ajustada, para mais ou menos. 

Outro modo fácil é usar um esquadro metálico (geralmente 
de 0,60 m x 0,80 m x 1 m) para verificar o ângulo reto (figura 
abaixo). O esquadro deve ficar nos limites das linhas, mas 
sem tocar nelas. Se as linhas ficarem paralelas ao esquadro, o 
ângulo reto está garantido. Atenção: é preciso ter certeza de 
que o esquadro está aferido, caso contrário a casa ficará torta. 

7. Pregar tábuas 

(de 15 ou 20 cm), em 

nível, nos pontaletes em toda 

a volta da futura construção, 

mantendo distância 

aproximada de 1 m do piso. 

Fincar pregos nas tábuas, com 

distâncias iguais às dos eixos da 

construção (vigas baldrame).

posicionamento das futuras posicionamento das futuras 
vigas baldrame (fundações). vigas baldrame (fundações). 

Pregar tábuas Pregar tábuas 

(de 15 ou 20 cm), em 

6. Conferir se a marcação está igual 
à do croqui. Para ter certeza da 
correção, faça um X (xis) ligando as 
pontas do gabarito. Se as linhas 
diagonais tiverem a mesma 
medida, o gabarito estará 
correto. Se der diferença, o 
gabarito precisa ser corrigido.

Conferir se a marcação está igual 

correção, faça um X (xis) ligando as 

3
4

5

o jeito fácil de fazer o alinhamento do gabarito



Mão na Massa coM VotoMassa 
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Quem responde a esta e a outras perguntas sobre o tema 
é um especialista no assunto, o engenheiro cláudio 

oliveira, gerente da área da Indústria de Pré-fabricação da 
ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland.

Jornal do Pedreiro – O que é alvenaria estrutural? 
cláudio oliveira – É um método de construção que 
utiliza as paredes como principal estrutura para suportar 
o peso da obra. Pode ser empregado tanto em casas 
como em edifícios de vários pavimentos. Há duas 
maneiras de construir com esse método:             
1 -  Alvenaria armada - A parede é preenchida  

(pela parte vazada dos blocos de concreto)  
com graute (micro-concreto bem fluído),  
e uso de barras e fios de aço.                                                                                                                        

2 -  Alvenaria não armada – As paredes não têm 
armação.  Os reforços metálicos são colocados 
apenas em cintas, na amarração entre paredes, 
juntas horizontais e vergas e contra-vergas 
(estruturas feitas com armaduras de concreto para 
os vãos das portas e janelas).

É possível construir sem vigas e pilares, 
ganhando em economia e rapidez. O método 
se chama alvenaria estrutural e vem sendo 
cada vez mais utilizado. Mas, sem vigas e 
pilares, o que sustenta o peso da construção?   

Saiba o que é 
alvenaria estrutural

Os blocos de concreto de qualidade têm tamanhos regulares, resistência, 
durabilidade e boa aparência.
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JP – É preciso planejamento especial para erguer uma 
obra com esse método? 
CO – Sim, é indispensável ter o projeto e a participação 
de um calculista para determinar o tipo e a disposição 
dos blocos de acordo com o tamanho da obra. A escolha 
do sistema infl uencia no custo total e na duração da 
obra. Também é preciso que o pessoal seja preparado 
para fazer o trabalho, pois a execução é diferente.  

JP – Mas o que esse tipo de construção tem 
de diferente?   
CO – O projeto arquitetônico deve ser bem mais 
detalhado, mostrando, por exemplo, o lugar certo de 
cada bloco na primeira e na segunda fi adas da parede, 
além dos desenhos de todas as paredes, detalhando a 
posição de cada abertura para instalação de portas e 
janelas. Na etapa de marcação das paredes, é preciso 
verifi car, a cada passo, a planta da primeira fi ada, 
para saber se os blocos estão na posição correta. 
É preciso identifi car o melhor lugar para posicionar 
as aberturas, como fazer as amarrações usando barras 
de aço e concreto nos pontos certos, além de 
outros procedimentos. 

JP – Os blocos de concreto são especiais?  Tijolos de 
barro também podem ser usados?  
CO – Também podem, mas os blocos de concreto 
vazados são os mais recomendados. Existem blocos de 
vários tipos feitos especialmente para suportar carga. 

Vantagens da alvenaria estrutural 

• Redução do uso de formas e de armaduras 

• Maior rapidez na construção 

• Menor geração de entulho 

• Menor desperdício de material 

• Menor impacto ambiental 

Fotos da obra da Tibério Construções e Incorporações – Glasser 

Pisos e Pré-moldadosNa alvenaria estrutural a instalação elétrica é colocada por dentro dos blocos no 
momento em que o pedreiro começa a levantar a parede. Instalações de água, 
gás e esgoto não podem passar por dentro dos blocos.

Eles não podem ser cortados. Só é preciso tomar cuidado 
na hora da compra. A qualidade do bloco é fundamental 
para o bom desempenho da estrutura.  Uma maneira 
de comprar com segurança é verifi car se o produto tem 
o Selo de Qualidade da ABCP (Associação Brasileira de 
Cimento Portland) e se o produtor faz parte do PBQP-H 
(Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade – 
Habitação).

JP – E as fundações, são diferentes? 
CO – Elas não são muito diferentes da construção 
de concreto armado. Mas é preciso observar certos 
procedimentos. Na fundação direta, é preciso o 
mínimo de dois lances do bloco estrutural enterrado 
e assentado sobre sapata armada rígida. A sapata 
deve ser concretada sobre solo (substrato) compacto, 
uniformizado e regularizado por uma camada mínima de 
5 cm de concreto magro. A fundação sobre estacas deve 
ter rigidez comprovada. Os blocos não podem fi car sobre 
uma só estaca e os ferros verticais de amarração devem 
ser ancorados no vigamento baldrame ou na sapata 
corrida, conforme o caso. A argamassa pode ser tanto 
virada em obra como industrializada.
 
JP – É possível fazer reformas que incluam a derrubada 
de paredes numa casa feita em alvenaria estrutural? 
CO – Há limitações para fazer reformas ou mesmo 
ampliações, a não ser que as futuras mudanças sejam 
planejadas na preparação do projeto. 

A obra mais conhecida de alvenaria estrutural armada é 
o Teatro Municipal de São Paulo, inaugurado em 1911.  



DE BEM COM A VIDA  

A ética no canteiro 
de obras
Ser ético é respeitar princípios e valores nas relações 
com a família, com os vizinhos, com os amigos, com os 
colegas de trabalho e com todas as pessoas com quem 
convivemos. O comportamento ético é uma espécie de 
patrimônio pessoal, um bem que não se compra, 
mas que constrói a reputação dos bons profi ssionais.  
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Opedreiro Aires Pinheiro Soares, de Novo 
Hamburgo, RS, mandou uma sugestão de 

reportagem sobre um tema de grande interesse: a 
ética. Na opinião dele, não pode faltar ética entre os 
empreiteiros de mão de obra. 

Aires se refere ao ambiente de trabalho e às 
relações que existem entre profi ssionais da construção 
civil. Além do trato com os colegas de profi ssão, 
a ética é fundamental também no relacionamento
com os clientes.

Ser ético na obra também é... 
• Fazer o combinado. 

•  Cumprir as promessas feitas 
ao cliente na hora em que foi 
contratado o serviço.

• Manter a sinceridade.

•  Não falar mal dos colegas 
pelas costas e dizer  o que 
pensa ou discordar de alguém 
sem ofensas. 

•  Encarar os concorrentes 
com lealdade. 

•  Ser justo no preço e agir corretamente 
no meio em que trabalha.

O que dizem os estudiosos da ética 
“Ética são  valores e princípios que utilizamos para decidir 
nossa conduta em sociedade.”

Mauro Sérgio Cortella, professor universitário de Ética e Teologia

“Ética é tudo que envolve integridade, é ser honesto em qualquer 
situação, é ter coragem para assumir seus erros e decisões, 
é ser tolerante e fl exível, é ser humilde.” 

José Augusto Delgado, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça

Quando há 
dúvida se uma atitude 

é ética ou não 
pergunte a si mesmo: 

“Isso é legal?”

Você sabe de onde 

vem a ética?

A palavra ética vem de "ethos", que é nome 

antigo e vem de 600 anos antes de Cristo. 

Signifi ca "a morada do humano", isto é, 

o lugar em que se convive com os outros. 

Conviver signifi ca viver junto, por isso a ética 

é sempre de um grupo, ou de uma sociedade. 

Não existiria ética se só existisse o indivíduo. 

Ela é a regra usada para se viver em harmonia 

em sociedade.

Ser ético requer vigilância
Ser ético também requer atitude de vigilância consigo 

mesmo. Numa estrada, por exemplo, é respeitar os limites 
de velocidade mesmo quando não há radar. No comércio, 
é não comprar produto pirata porque tem custo menor. 
Enfi m, é manter-se fi el a alguns princípios no dia a dia, 
esforçando-se para ter o mesmo comportamento em casa, 
na rua ou no trabalho.

Conviver de forma fraterna
Ser ético é agir com honestidade 

e respeito em qualquer lugar e com 
qualquer pessoa. No canteiro de obras, 
por exemplo, é ser pontual, é cumprir 
o prometido aos clientes, é agir com 
os outros do mesmo jeito que a gente 
gostaria que eles agissem conosco.



O leitor Álvaro Jorge Leite, de Sorocaba, SP, escreveu ao 
Jornal do Pedreiro sugerindo uma matéria sobre doação de 

sangue. Ele é um desses profi ssionais conscientes, que sabem o 
quanto é importante essa ação. 

Álvaro está certo. Ao dar essa dica tão importante, ele 
lembra que doar sangue é um gesto de solidariedade. Basta 
pensar que todos os dias muitas pessoas precisam receber 
sangue, por causa de acidentes e cirurgias de urgência. 

Doar sangue não dói, é fácil, rápido e 
não afeta a saúde do doador. 

O doador passa por uma entrevista que tem o objetivo de 
dar maior segurança para quem recebe o sangue doado.
É preciso ser sincero ao responder às perguntas. É o momento 
para tirar todas as suas dúvidas. 

Lembre-se de que os bancos de sangue dos hospitais às 
vezes têm difi culdade de atender os doentes que precisam 
de transfusão. Isso acontece especialmente na época do fi m 
do ano. Mas, a qualquer dia, inclusive aos fi ns de semana, é, 
possível realizar uma doação.

Doação 
de sangue: 
uma questão 
de consciência
Aproveitando a dica de um leitor e o exemplo 
de um pedreiro consciente da necessidade de 
doação de sangue, o Jornal do Pedreiro 
preparou algumas dicas úteis para quem quiser 
saber mais sobre o assunto e fazer sua parte.

condições básicas para doar sangue: 
◗ Estar bem de saúde; 
◗  Apresentar documento com foto, válido em todo o 

território nacional; 
◗ Ter entre 18 e 65 anos de idade; 
◗ Ter peso acima de 50 Kg. 

Recomendações para o dia da doação: 
◗ Não doar sangue em jejum; 
◗ Repousar, no mínimo, 6 horas na noite anterior à doação; 
◗ Não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores; 
◗ Evitar fumar por pelo menos 2 horas antes da doação; 
◗  Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas antecedentes 

à doação; 
◗ Não subir em andaimes por 12 horas após a doação. 

Quem não pode doar? 
◗  Quem teve diagnóstico de hepatite após os 10 anos 

de idade; 
◗ Mulheres grávidas ou amamentando; 
◗  Pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo 

sangue, como AIDS, hepatite, sífi lis e doença de chagas; 
◗ Usuários de drogas; 
◗  Aqueles que tiveram relacionamento sexual com parceiro 

desconhecido ou eventual, sem uso de preservativos. 

Onde doar 
Procure os postos fixos do Hemocentro
ou então a Secretaria de Saúde do 
seu estado.

O que acontece com o sangue doado? 
Todo sangue doado é separado em diferentes componentes 
(como hemácias, plaquetas e plasma) e assim poderá beneficiar mais 
de um paciente com apenas uma bolsa coletada. Os componentes 
são distribuídos para os hospitais da cidade para atender os casos 
de emergência e os pacientes internados.

Quando há 
dúvida se uma atitude 

é ética ou não 
pergunte a si mesmo: 

“Isso é legal?”
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FIQUE PoR DEntRo

Quem trabalha há muito tempo e não tem um diploma 
para provar sua formação deve fi car de olho no 
Programa Certifi c. Ele vai permitir que o trabalhador da 
construção tenha um certifi cado da sua profi ssão. 

Você sabia que quem 
aprendeu na prática 
agora pode conquistar 
o diploma?

OCertifi c é uma parceria entre 
os Ministérios da Educação 

e do Trabalho e Emprego e foi 
criado para reconhecer e certifi car 
os “saberes adquiridos” ao longo 
da vida, como é o caso de muitos 
pedreiros.

O profi ssional é avaliado por 
assistente social, professor e 
especialistas da área e, se for 
confi rmada sua qualidade, 
recebe um certifi cado do 
Instituto Federal de 

saiba mais sobre o 
Programa certifi c
•  A inscrição, a certificação e a emissão de 

diplomas são gratuitas.
•  O processo de reconhecimento de saberes 

leva de dois a três meses.
•  No caso de qualificação profissional para 

quem já concluiu a Educação Básica, 
o tempo de formação é de até 160 horas.

•  Quem não concluiu a Educação Básica, 
receberá formação de dois a três anos, 
com conteúdos do Ensino Fundamental e 
Profissionalizante.

•  É preciso ser maior de 18 anos e 
trabalhar ou já ter trabalhado na  área 
profissional em que deseja ser certificado.

•  O trabalhador não precisa ser 
escolarizado. A escolaridade só é exigida 
para a certificação profissional. O 
trabalhador pode concluir seus estudos 
nos cursos oferecidos pelo programa.

•  O programa é gratuito e atenderá todos 
os inscritos conforme as necessidades 
identificadas.

•  Para mais informações, ligue de graça 
para 0800-616161 ou acesse no site 
http://certific.mec.gov.br

conquistar 

Educação, Ciência e Tecnologia 
comprovando essa qualifi cação.

Se existir alguma falha técnica, 
o próprio instituto se encarrega 
de dar a formação necessária. 
No caso de falha na formação 
escolar, ou seja, necessidade 
de estudo, o trabalhador é 
encaminhado para uma escola 
de Educação Básica e recebe o 

certifi cado depois.
Por enquanto, além 

dos profi ssionais da 
construção civil, o 
Programa Certifi c promove 
o reconhecimento de 
profi ssionais das áreas de 
música, pesca, turismo e 

eletroeletrônica.
Para saber das próximas 

turmas, os interessados 
devem procurar uma das 
37 unidades do Instituto 
Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia 
instaladas em 
13 estados mais o 
Distrito Federal. 

Esta reportagem atende vários 
leitores que escreveram sugerindo 

temas de qualificação profissional, 
entre os quais: Anísio Freitas da Silva, 
de Mogi-Mirim, SP, Antonio Ricardo 

Braz, de São Paulo, João da 
Soledade Sales Pinto, de Cruz das 

Almas, BA, Fabrício Henrique 
Rodrigues Gomes, de Petrolina, 

PE, e Afonso Cavalcante de 
Souza, de São Paulo.

Esta turma 
quer se qualifi car
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Os profi ssionais experientes têm muito o que contar. 
E o canal está sempre aberto para quem quer saber e 
para quem tem o que ensinar. 

Dicas de um 
        azulejista 

Opedreiro azulejista adilson 
Ribeiro dos santos, 

39 anos, de Umuarama, PR, mandou 
um comentário para o Jornal do 
Pedreiro, que serve como dica para 
os colegas de profi ssão. Ele escreve: 
“Se rebocar a laje da cozinha, deixe 
a parede nivelada primeiro. Quando 
colocar azulejo pode dar recorte em 
cima ou embaixo. Quando for rebocar 
a casa, chapiscar primeiro toda ela, 
pois senão o reboco da parede e da 
laje podem soltar com o tempo.”

O professor do SENAI Joaquim 
carlos Felício, comenta a dica 
de Adilson e acrescenta algumas 
informações muito úteis. Confi ra:

“O mercado acostumou-se com o 
recorte para cima, quando o correto 
é para baixo, pois o mais comum 
é as pessoas olharem do meio da 

canaL aBERto 
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parede para cima. Imagina olhar pra 
cima e ver um recorte de azulejo 
com desenho de paisagem com um 
corte. É feio. A aplicação de cerâmica 
é um trabalho artístico, tem que ser 
benfeito e prever o recorte embaixo. 
Isso é sinal de capricho. A dica é 
nivelar a parede mais ou menos a 
um metro do piso com trena e passar 
a mangueira de nível nos quatro 
cantos. Com a trena, medir se do 
ponto de nível até a laje todas as 
medidas são iguais. Se são iguais não 
haverá recortes. Mesmo que haja 
recortes, todos serão lineares. 
Outra dica é medir a altura do 
pé-direito (distância entre piso 
e laje), colocar essa medida no 
chão e dispor as peças já com os 
espaçadores. Assim dá para ver 
como vai fi car na parede”.

Van Votomassa faz demonstração de produtos 
O veículo permitirá à Votorantim Cimentos ficar mais próxima dos clientes e consumidores 
finais em lojas e feiras. A estreia da Van Votomassa foi no dia 21 de agosto, na loja Leroy 
Merlin, da Marginal Tietê, em São Paulo. 
Profissionais da empresa explicaram e fizeram demonstrações de como preparar e aplicar 
os novos produtos Votomassa. A atividade reuniu mais de 100 pessoas interessadas em 
conhecer os produtos da linha e suas facilidades.

As mulheres foram o foco na demonstração do rejunte Spectralok, de fácil aplicação.As mulheres foram o foco na demonstração do rejunte Spectralok, de fácil aplicação.As mulheres foram o foco na demonstração do rejunte Spectralok, de fácil aplicação.As mulheres foram o foco na demonstração do rejunte Spectralok, de fácil aplicação.

Equipe da Votorantim Cimentos 
mostra as vantagens dos produtos 

Spectralock e Hydro Ban.

Feiras e eventos da 
construção, para fi car por 
dentro das novidades

FESQUA
8ª Feira Internacional de Esquadrias, 
Ferragens e Componentes
20 a 23 de outubro de 2010
Local: Centro de Exposições Imigrantes – 
São Paulo SP
Site do evento: www.cipanet.com.br  

EXPOCON
13ª Feira de Fornecedores da 
Construção Civil
27 a 30 de outubro de 2010
Local: Expotrade Convention Center – 
Pinhais PR
Site do evento: www.feiraexpocon.com.br 

Construir 2010 / 
Etapa Rio de Janeiro
17 a 20 de novembro
Local: Rio Centro
Site: www.feiraconstruir.com.br/rj



PASSATEMPOS

Teste o seu raciocínio 
praticando o Sudoku

Ajude o pintor a encontrar 
seu material de trabalho

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 números repetidos nas linhas 
horizontais e verticais, nem nos quadrados menores.
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Resposta
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Resposta

Para fazer um saco para 
guardar mantimentos, pregos, 
parafusos ou pequenos objetos 
do dia a dia.

Material necessário: 
garrafa PET, tesoura e 
saco plástico.
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Corte a garrafa PET logo abaixo do gargalo.

Depois é só fechar com a tampa rosqueada.Passe o saco plástico por dentro do 
gargalo cortado.
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Tinta ,Pincel, Solvente, Broxa, Bandeja, Lixa, Verniz, Rolo de 
Lã, Massa Corrida, Rolo de Espuma, Aguarrás, Seladora

R M E G R R D B J K U T S M R

Y O G O W J A A M O D I K A G

U C L X W J W I B H H N N S L

J V R O E P I N C E L T X S C

K Y E D D S C A D K H A B A P

T H N R E E Á Y R V Y Z U C X

R A Y Q N T E R K E Z T P O A

B M O P N I O S R M S B P R R

C O N E B L Z Q P A K D M R O

U B Y R O A X I L U U S C I D

Z P O D S Q E Y J U M G M D A

C X E T N E V L O S X A A A L

A L L H U T J H T H W O N I E

Ã U X N G J L I A X J Z V I S

D C P Y R O D T C Z F U J D A
RMEGRRDBJKUTSMR

YOGOWJAAMODIKAG

UCLXWJWIBHHNNSL

JVROEPINCELTXSC

KYEDDSCADKHABAP

THNREEÁYRVYZUCX

RAYQNTERKEZTPOA

BMOPNIOSRMSBPRR

CONEBLZQPAKDMRO

UBYROAXILUUSCID

ZPODSQEYJUMGMDA

CXETNEVLOSXAAAL

ALLHUTJHTHWONIE

ÃUXNGJLIAXJZVIS

DCPYRODTCZFUJDA

Reutilize! Aprenda um jeito criativo de reciclar garrafas pet.




