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NOTAS

Votorantim Cimentos: uma das 
empresas mais admiradas do Brasil
A Votorantim Cimentos ganhou o prêmio “As Empresas Mais 
Admiradas no Brasil” de 2010 na categoria Fabricantes de 
Material de Construção. Promovida pela revista CartaCapital, 
a premiação destaca as empresas que contribuem para o 
desenvolvimento do país.
Para escolher os vencedores, mais de mil executivos avaliam 
as empresas, considerando qualidade de produtos e serviços, 
responsabilidade social, respeito pelo consumidor e solidez 
fi nanceira, entre outros itens.
O prêmio foi entregue em São Paulo, no dia 18 de outubro, 
em solenidade que contou com a presença do presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Projetos da Votorantim Cimentos 
vencem Top Anamaco 2010 
No Prêmio Top Anamaco 2010, a 
Votorantim Cimentos foi agraciada 
com cinco das nove categorias – ao 
lado de outras empresas, pois este 
ano não houve classifi cação e os 
melhores projetos foram premiados. 
Promovida pela Anamaco (Associação 

Nacional dos Comerciantes 
de Material de Construção), 
a premiação é dedicada às 
empresas do setor que se 
destacam em ações, projetos 
e posicionamento de mercado.
Em sua 11ª edição, o Prêmio Top Anamaco 2010 foi 

entregue no dia 28 de setembro, em São Paulo. 

O silo da fábrica de Santa 
Cruz tem 69 m de altura, 

28 m de diâmetro e 
capacidade para armazenar 

16 mil toneladas de 
matérias-primas.

Engemix concreta silo 
da nova fábrica de 
cimento em 
Santa Cruz, RJ 
A Engemix terminou em setembro a 
concretagem do silo da fábrica de Santa 
Cruz, RJ, construída pela Votorantim 
Cimentos dentro da Companhia 
Siderúrgica do Atlântico, uma das maiores 
do Brasil e da América Latina.
A obra começou em maio deste ano 
e consumiu 12.010 metros cúbicos 
de concreto. O silo tem seis câmaras 
para armazenamento, sendo uma 
principal – com capacidade para 7 mil 
toneladas – e cinco com capacidade 
para 1.500 toneladas. Nelas, além de 
cimento, clínquer e calcário, poderão ser 
armazenadas outras matérias-primas.
Com a fábrica de Santa Cruz, a 
Votorantim passa a ter um ponto forte 
de abastecimento de matéria-prima para 
o mercado regional de construção civil, 
consolidando sua posição de liderança. 

Marcelo Chamma, Diretor Comercial do negócio Cimento, 
representou o presidente da Votorantim Cimentos, Walter Schalka, 
e recebeu o prêmio das mãos do ministro do Esporte, Orlando Silva.
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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 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

O silo da fábrica de Santa 

Portal de Pagamentos 
Online (Inovações 
Tecnológicas e Internet), 
Nova Linha Votomassa 
(Marketing e Vendas), 
Gente da Gente do 
negócio Concreto 
(Recursos Humanos), 
Conselho Comunitário 
(Responsabilidade Social) 
e Atendimento Online 
Via Chat (Serviço de 
Atendimento ao Cliente).

Mais dinheiro no bolso, saúde, muito trabalho e 

diversão, porque ninguém é de ferro...

Se você já teve isso em 2010, queremos que tenha o dobro 

em 2011. Afi nal, quem trabalha duro na construção civil, 

ajudando o país a crescer, merece tudo de bom. 

O ano que está terminando foi de crescimento das obras, mas 

o próximo pode ser ainda melhor. O Brasil gerou empregos, 

teve muita procura por serviços de pedreiros e ninguém fi cou 

parado. Quem foi à luta se deu bem.

De tijolo em tijolo, e com a força dos bons profi ssionais, 

a construção civil foi responsável por segurar a crise e 

manter a economia quente. Você foi parceiro nessa virada 

e a Votorantim Cimentos quer continuar a ser sua 

parceira também. 

O que o nosso time deseja a todos os leitores do Jornal do 

Pedreiro é que conquistem seus sonhos em 2011. Com 

esforço e educação, as oportunidades não vão faltar! 



Aprevisão é a de que o crescimento vá continuar, mas o 
mercado já sofre de um sério problema: falta mão de 

obra qualifi cada. A construção cresce e, ao mesmo tempo, 
se moderniza. Pedreiros e mestres de obras devem aproveitar 
o momento para conquistar mais clientes, mas também é in-
dispensável buscar o aperfeiçoamento técnico para lidar com 
as novas tecnologias e métodos de trabalho. Vamos conferir 
o que pensam os profi ssionais sobre esse assunto.

“É a melhor fase da construção 
que eu já passei”

Espedito Alves Ferreira, 44 anos, 
cearense de Nova Olinda, foi para São 
Paulo há 24 anos. Tentou várias atividades 
profi ssionais, até que em 1998 acertou o 
passo ao abraçar a construção civil.

“Foi a melhor coisa que fi z. Estava 
em difi culdade, casado e com três fi lhos. 
Comecei a trabalhar como ajudante. Fui 
me interessando, aprendendo, gostando. 
Como já tinha a 8ª série, aprendia com 
mais facilidade e logo passei a ler projetos.

Tive a sorte de trabalhar com bons profi ssionais. Fiquei 
três anos registrado como encarregado numa construtora. 
Um dia, percebi que a empresa não ia bem das pernas e 
o mercado estava ótimo para o prestador de serviços. Na 
época, trabalhava no fi nal da construção de um conjunto de 
prédios e os primeiros moradores me chamavam para fazer 
pequenas modifi cações nos apartamentos. Fiquei conhecido 
pelo meu serviço. Era tanta solicitação que pedi as contas da 
construtora e fui para o mercado. Daí por diante minha vida 
só melhorou. É a melhor fase da construção que eu já passei. 
Estou tocando duas obras com minha equipe e já temos 
mais serviço contratado. Mas para aproveitar o momento 
é preciso saber que hoje não tem lugar para improviso na 
construção. Tudo é calculado, planejado e rápido.” 

CALÇADA DA FAMA 
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O mercado da construção 
não para de crescer. 
E você, está aproveitando?
A construção civil brasileira cresce como nunca. Em 2010, foram criadas cerca de 
400 mil vagas com carteira assinada no setor, segundo a Fundação Getúlio Vargas. 
A boa onda benefi cia também os profi ssionais que trabalham por conta própria. 
Não falta serviço para quem vai atrás.

“Para quem trabalha direito, 
não falta serviço”

Antonio Raimundo de 
Lima, 27 anos, saiu de sua 
cidade, Viçosa, no Ceará, há 
dez anos e foi trabalhar com 
parentes na manutenção e 
reforma de casas no litoral 
paulista, onde permaneceu 
por oito anos. 

“Tinha serviço um atrás do 
outro. Eu estava bem lá, cheguei até a comprar um 
carro, mas decidi trabalhar com meu primo na capital 
e fi cou melhor ainda. De 2000 para cá, o mercado só 
melhorou. Hoje eu pego serviço por conta. Trabalho 
para uma arquiteta muito exigente, que me ensinou 
a ser cuidadoso e detalhista, qualidades que os 
clientes gostam muito.”

“Penso em fazer cursos para 
me aperfeiçoar”

Luis Sérgio Ribeiro Corrêa, 52 anos, de 
Fernandópolis, SP, é um profi ssional com várias 
habilidades. Faz pequenas reformas e reparos como 
eletricista, encanador e também como pedreiro, 
aproveitando a boa onda da construção.

“Digo sempre que não faço o que não sei. Sempre 
tive uma queda pela construção e agora aproveito a 

necessidade de mão de obra em 
minha cidade. Não se encontra 
gente para trabalhar e quando 
encontra o preço é alto demais. 
Estou pensando em fazer cursos 
para me aperfeiçoar. A construção 
está uma loucura.”
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CANTEIRO DE OBRAS

O choque elétrico é o segundo maior responsável por 
acidentes na construção civil. O desconhecimento e 

o improviso com as instalações elétricas são as principais 
causas dos acidentes, muitas vezes fatais. Mesmo com a 
necessidade de improvisação, é possível e indispensável adotar 
procedimentos seguros, conforme demonstram as fotos 
redondas, ao contrário dos graves erros vistos nas fotos maiores.

Choque elétrico: 
Perigo nos canteiros 
de obras
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Erros comuns na caixa padrão dos canteiros 
de obras

  Fiação não adequada para o disjuntor. A foto mostra 
um disjuntor de 60 ampères para uma fi ação de 
2,5 mm ou 4,0 mm no máximo, que suporta até 
21 ampères. No caso de uma sobrecarga de corrente, 
essa fi ação vai aquecer e pode derreter a isolação. 
O disjuntor não funcionará corretamente, além de 
consumir energia demais. O mesmo acontece com a 
tomada, que suporta no máximo 15 ampères.

  Fiação passando pelo chão e penetrando na terra 
sem a proteção do cabo apropriado.

  Falta da porta. Os quadros de distribuição de energia 
devem ser protegidos contra impactos, umidade e 
materiais corrosivos.

  O chuveiro deve ter um circuito só para ele. Nunca 
pode estar ligado a outro equipamento, mesmo uma 
lâmpada, que pode aquecer a fi ação e provocar um 
curto-circuito. 

  Emendas e isolação malfeitas e próximas da 
passagem de água podem causar fuga de corrente 
e provocar choque elétrico em quem estiver 
tomando banho. 

  Fios com emendas e isolação malfeitas e com 
material inadequado, como fi ta adesiva, podem 
provocar princípio de incêndio. O certo é usar 
fi ta isolante. 

  Falta de aterramento. O fi o terra oferece segurança 
contra uma possível descarga ou fuga de corrente. 

Banho arriscado
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Risco permanente

  Fios desprotegidos, soltos, 
emendas malfeitas e fora do 
padrão de cores, ou enrolados em 
pregos, podem aquecer e pegar 
fogo na madeira. Além disso, têm 
emendas demais, o que prejudica 
a passagem da corrente de energia 
e provoca maior aquecimento nos 
pontos de conexão. Fios enrolados 
sempre aumentam a resistência 
para a passagem da corrente. 

  Uso inadequado da tomada de 
embutir, que está solta.

  Lâmpada em posição baixa, 
desprotegida e solta. 
Risco permanente. 

Fusíveis inúteis

  A extensão ligada na chave 
seccionadora da concessionária 
de energia não está passando 
pela chave de proteção (disjuntores), 
o que anula a função dos fusíveis. 

  Os fi os da extensão estão apenas 
encaixados na chave. A ligação 
malfeita aumenta o consumo de 
energia, provoca aquecimento nos 
pontos de conexão e diminui o 
desempenho dos equipamentos 
ligados na extensão. 

  As emendas dos fi os não seguem as 
normas técnicas das cores. O verde 
ou verde-amarelo é o de aterramento. 
O azul-claro é neutro e não poderia 
estar ligado ao fi o condutor. 

Recomendações 
importantes
O mais indicado é que a 
instalação elétrica do canteiro 
seja feita por um profissional 
especializado.

Nunca improvisar. No caso de uso 
de extensões e cabos de força 
de máquinas e equipamentos, 
evitar cabos paralelos comuns. 
Utilizar cabos do tipo PP (paralelo 
protegido), que têm isolação 
auxiliar.

Manter os fios de eletricidade 
elevados, fora do alcance das 
pessoas e seguros.

Instalações provisórias nunca 
devem ficar próximas do chão e 
da água.

Uma maneira eficaz de evitar 
choques elétricos é fazer a 
ligação dos aparelhos à terra 
(aterramento). Não utilizar 
tubulações de obra para 
aterramento de equipamentos 
elétricos. 

Verificar as condições gerais das 
ferramentas elétricas antes de 
usá-las. Avisar os colegas caso 
encontre defeitos.

Consertar equipamentos 
elétricos defeituosos é tarefa 
para o eletricista. Quem não tem 
conhecimento do assunto pode 
sofrer um choque e danificar o 
aparelho para sempre. 

Sobrecarga, curto-circuito, ampère, disjuntor
A sobrecarga acontece quando a corrente elétrica é maior do que a capacidade dos fi os e cabos. Isso provoca aquecimento no 

sistema, danifi cando a isolação (parte externa que recobre o fi o). 

O curto-circuito é uma corrente elétrica muito maior do que a capacidade de condução dos fi os e cabos. Nessa situação, se o 

disjuntor não funcionar, no mesmo instante haverá riscos para as pessoas e para o imóvel, desde a perda de aparelhos elétricos e 

eletrônicos até incêndios.

Ampère é a unidade de medida para identifi car a quantidade de corrente elétrica. Essa medida é muito importante, pois, se um cabo 

elétrico tiver uma capacidade de condução menor que a necessária, haverá uma elevação da temperatura do cabo e risco de incêndio 

caso o disjuntor não dispare. 

Disjuntor é um dispositivo instalado na entrada dos circuitos do sistema elétrico com a fi nalidade de proteger o próprio sistema 

elétrico contra sobrecargas elétricas e curtos-circuitos.

Esta reportagem foi feita com o apoio técnico de José dos Santos Filho e de Walter Wanderley Teixeira, professores da área de Eletricidade do SENAI.



FIQUE POR DENTRO

 A segurança 
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Por lei, é obrigação das empresas 
fornecerem os Equipamentos 

de Proteção Individual (EPIs). Os 
trabalhadores, por sua vez, devem 
usá-los corretamente. Mas, quando a 
relação de trabalho é informal, o que 
vale mesmo é a consciência de cada 
um. Assim, mesmo sendo pequeno 
construtor ou autônomo, ninguém 
deve trabalhar desprotegido.

Para cada tipo de obra e atividade, 
existem os EPI’s certos, mas os 
mais comuns são: capacete, óculos, 
máscaras, luvas, protetores auriculares, 
uniformes e botas, destacados 
nestas páginas. 

De olho na qualidade 
dos EPIs

“Um EPI de qualidade deve ter o 
Certifi cado de Aprovação (CA) do 
Ministério do Trabalho, o que garante 
que o equipamento foi submetido a 
testes de laboratório”, destaca Antonio 
Carlos Vendrame, engenheiro e 
diretor da Vendrame Consultores 
Associados, empresa especializada em 
segurança do trabalho.

Outra orientação importante é 
quanto ao uso correto, a conservação 
e a limpeza dos EPIs. “O capacete, 
por exemplo, deve ser usado preso à 
jugular para não cair da cabeça”, diz 
Augusto Ventura, engenheiro de 
segurança e também da equipe da 
Vendrame Consultores.

Conheça os equipamentos 
que protegem e podem 
salvar vidas nos 
canteiros de obras.

Fonte: Vendrame Consultores Associados

Os EPIs mais comuns

Uniforme – também é 
defi nido conforme os riscos do 

trabalho. O tipo de tecido e a 
coloração são escolhidos com o 
objetivo de garantir o conforto 

e a proteção do trabalhador.

Protetores auriculares – diminuem o nível de ruído 
ao qual o trabalhador está exposto, trazendo qualidade 
de vida e preservação da sua saúde.

Óculos de proteção – 
protegem os olhos contra a 

projeção de materiais diversos, 
entre eles os pedaços de 

metal, madeira e partículas de 
maiores dimensões.

Capacete – protege a cabeça da queda de objetos 
e de batidas contra andaimes, madeiramentos, tetos 
baixos e sistemas de tubulações diversas.

5

6

1

2



acima de tudo
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Esta reportagem atende a vários leitores 
que escreveram para o Jornal do 
Pedreiro preocupados com a segurança 
dos canteiros de obras.

 “Acima de tudo está a segurança”, 
afirma Carlos Roberto da Silva, pedreiro 
de Ituiutaba, MG. Ele lembra a falta de 
cuidados de colegas de profissão. “Muitos 

autônomos insistem em trabalhar sem a 
proteção adequada”, diz ele.

 “Eu vejo muitos acidentes nas obras, 
por isso acho que uma reportagem 
com orientações de segurança, como 
uso de EPIs, é muito importante”, 
destaca Ricardo Alves de Carvalho, 
de Águas Lindas de Goiás, GO.

 “A segurança na construção é 
fundamental”, escreve Sérgio 
dos Santos, de Primavera João 
Pinheiro, MG.

 “É importante alertar e conscientizar 
os profissionais da construção sobre 
os riscos da atividade”, diz Aeliton 
Aparecido Silva, de Vespasiano, MG.

Cinto trava-quedas – deve ser usado para 
trabalhos acima de dois metros de altura, como em 
andaimes. Sua função é travar a movimentação do 
cinturão em caso de queda.

Botas ou sapatos – têm a fi nalidade de proteger os pés 
e até parte das pernas do trabalhador. Existem sapatos com 
biqueiras rígidas que protegem os dedos de esmagamento 
por causa da queda de materiais. Há outros tipos, 
como os sapatos próprios para uso em ambientes alagados, 
ou para quem trabalha em contato com eletricidade. 

Luvas – de acordo com a atividade realizada 
pelo trabalhador, protegem as mãos contra 
riscos específi cos, como choque elétrico, cortes, 
perfurações e contato com agentes químicos.

 Máscaras – podem ser utilizadas para 
fi ltrar poeiras (obra em geral), fumos 
metálicos (para soldas) e trabalhos com 
agentes químicos.
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Preocupação de muita gente



DE BEM COM A VIDA

Como preparar bem a 
marmita sem o risco de 
estragar a comida
Uma boa alimentação é fundamental para se ter uma vida saudável e 
disposição para o trabalho. Mas como garantir uma refeição adequada 
se você almoça, todos os dias, em um canteiro de obras onde não há 
geladeira ou fogão para conservar ou preparar bem os alimentos? 
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Esta é a dúvida de muitos 
pedreiros, entre eles o Arnaldo 

Moisés da Silva, de Joanópolis, SP, 
que mandou uma carta pedindo dicas 
de como preparar a marmita e evitar 
o risco de fi car doente comendo 
comida estragada.

Levar a comida de casa é a melhor 
forma de se alimentar bem, e a 
marmita é sempre uma boa aliada, 
desde que você aprenda a prepará-la. 
Para ajudá-lo, aí vão algumas dicas 
importantes.

 Planejamento
Pode parecer exagero, mas 

até para preparar uma marmita o 
planejamento é fundamental. É 
sempre bom pensar antes no que 
comer no dia seguinte. Faça isso 
depois do jantar e sem fome. Dessa 
forma, você terá mais chances de 
acertar na quantidade, colocando 
na marmita o que realmente precisa 
para se alimentar. “O planejamento 
é importante para evitar repetições 

e garantir uma dieta balanceada”, 
afi rma a nutricionista Amanda 
Epifanio, do Citen (Centro Integrado 
de Terapia Nutricional).

 

Preparação dos 
alimentos

Alguns ingredientes podem 
contaminar facilmente os alimentos. 
Por isso, muita atenção na hora 
de fazer a comida que vai para a 
marmita. Se no local em que você 
trabalha não tem geladeira, evite 
alimentos preparados com leite ou 
molho branco, cremes de milho 
ou espinafre e comida com queijo, 
iogurte ou maionese.

 

De olho na temperatura
Os alimentos que vão para a 

marmita podem ser preparados 
na véspera, desde que fi quem na 
geladeira. O ideal é levar a marmita 
para o trabalho em bolsas térmicas, 
que vão manter a comida em 
temperatura segura, ou seja, inferior 
a 5° C (quando sair da geladeira) 
ou superior a 65° C (quando sair 
do fogão). “A única possibilidade 
de impedir o aparecimento de 
bactérias é manter os alimentos 
sob temperaturas altas ou baixas“, 
garante a nutricionista. Ela faz uma 
ressalva: se o alimento for preparado 
no mesmo dia, ele resiste por várias 
horas na temperatura ambiente.

Tudo separadinho
O ideal é acondicionar os 

alimentos em recipientes individuais. 
Nada de misturar arroz com feijão ou 
carne com salada. Isso evita que um 
possa contaminar o outro. É um fator 
de segurança e também garante a 
boa aparência dos alimentos.p
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Feijão e salada
Para quem esquenta a refeição em 

fogareiro ou em banho-maria, o ideal é 
separar o feijão, que costuma ressecar 
com esse tipo de aquecimento. 
Quando separado, é possível 
acrescentar água antes de esquentá-lo. 

Atenção especial também deve ser 
dada à salada. Para não murchar, ela 
deve ser separada dos alimentos que 
serão aquecidos. Escolha folhas mais 
resistentes como acelga, repolho, 
couve e alface crespa. Evite rúcula e 
agrião. Se não for possível separar 
a salada, troque-a por legumes e 
verduras refogados, que podem ser 
esquentados. No verão é mais seguro 
levar refogado.



Perguntas que 
todo mundo faz 

CANAL ABERTO

O Jornal do Pedreiro reuniu algumas perguntas que 
normalmente são feitas por meio dos serviços de 
atendimento aos clientes. As respostas valem para muita 
gente que tem dúvidas sobre os mesmos assuntos.
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AVotorantim Cimentos mantém 
uma linha direta de atendimento 

aos consumidores pelo Serviço de 
Atendimento ao Cliente (SAC ). Por esse 
canal, muitos profi ssionais podem tirar 
dúvidas sobre aplicações de cimento, 
de concreto e de argamassas. Outros 
serviços, como o da ABCP – Associação 
Brasileira de Cimento Portland, 
também se destinam a esclarecer 
quem tem dúvidas. 

Confi ra algumas das perguntas 
mais frequentes e as respectivas 
respostas:

Qual o procedimento 
correto para se 
armazenar os sacos de 
cimento em minha obra?

O cimento deve ser estocado em 
local seco, coberto e fechado, de 
modo a fi car protegido da chuva 
e afastado do chão, do piso e 
das paredes externas ou úmidas, 
longe de tanques, torneiras e 
encanamentos, ou pelo menos 
separado deles. É recomendado 
iniciar a pilha de cimento sobre um 
tablado de madeira, montado a 
pelo menos 30 cm do chão ou do 
piso e não formar pilhas maiores 

do que 10 sacos, se o cimento for 
fi car estocado por mais de quinze 
dias. Quanto maior a pilha, maior 
o peso sobre os sacos de baixo. Se 
a estocagem não for correta, há 
risco de perda de parte do cimento 
e redução da resistência fi nal do 
produto que não chegou a estragar. 

diversos fatores, como condições 
do clima, agregados, fi nalidade do 
concreto, tipo de cimento e outros. 
De acordo com as normas brasileiras, 
o tempo de cura do cimento portland 
é de 28 dias, com exceção do 
cimento CPV-ARI e CPV-ARI RS, que 
são de alta resistência inicial, tendo 
período de cura de 14 dias.

O que é o cimento 
“queimado”?

O piso cimentado ou “queimado” 
é um acabamento dado a uma 
superfície de concreto ainda não 
endurecida. Inicialmente, deve ser 
feito, se necessário, um contrapiso de 
concreto magro. Sobre o contrapiso 
endurecido e nivelado é que será 
construído o piso de concreto. 
A superfície deverá ser sarrafeada com 
uma desempenadeira de madeira ou 
uma régua metálica, que “cortará” 
a superfície até o nível do piso ser 
atingido. O acabamento é feito 
enquanto o piso ainda estiver úmido, 
polvilhando cimento em pequenas 
quantidades, o que pode ser feito com 
a mão (protegida com luvas) ou com 
o auxílio de uma peneira de arroz. 
Após o polvilhamento, alisar (queimar) 
a superfície com a colher de pedreiro 
ou uma desempenadeira de aço, com 
movimentos em uma única direção. 
Caso a superfície fi que seca, jogar um 
pouco de água com uma brocha. Para 
dar cor ao piso, misture muito bem a 
mesma quantidade de cimento a ser 
polvilhado com pigmento em pó.

Qual o prazo de 
validade do cimento?

O cimento bem estocado 
é próprio para ser usado em 
três meses a partir da data de 
sua fabricação. Dessa forma, é 
aconselhável utilizar primeiro o 
cimento estocado há mais tempo, 
deixando o que chegar por último 
para o fi m, o que evita que o lote 
fi que estocado por tempo excessivo.

Quanto tempo o 
concreto demora 
pra secar?

O tempo de cura ou “secagem” 
do concreto deve ser avaliado por 



ESPECIAL 

O fi nal de ano chegou e, além do clima de fraternidade e dos votos de alegria e 
saúde, chegam também os gastos. Controle-se!

Cuidado com os gastos de
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Débito x Crédito
Quando você paga com cartão de débito, o dinheiro sai 
imediatamente da sua conta bancária e você só pode gastar 
o valor disponível em saldo. Aceito em muitos locais, esse 
tipo de cartão é uma alternativa mais segura do que andar 

com dinheiro no bolso.
Já o cartão de crédito permite fazer compras baseado 

no compromisso de pagá-las depois. Ele também tem 
um limite e seu uso consciente traz vantagens, 
como praticidade, segurança, controle e possibilidade 
de parcelamento.

fi

Já diz a antiga música que 
“dinheiro na mão é vendaval”. 

E no fi m de ano, que tem os 
presentes das crianças, a pintura da 
casa, a viagem para rever a família, 
a ceia..., o risco é bem maior. Se a 
gente não souber gastar, vai tudo 
embora num piscar de olhos.

O ano pode ter sido bom, 
com muito trabalho e é hora de 
comemorar mesmo, mas não se 
esqueça das contas a pagar que 
chegam aos montes em janeiro e 
fevereiro. É imposto (IPTU, IPVA), 
material escolar e a fatura do 
cartão de crédito com as compras 
de dezembro e outras despesas. 
Controle as contas e entre em 
2011 mais tranquilo.

Planejamento é 
fundamental

A regra para não ter dor de 
cabeça é muito simples: não 
gastar mais do que se ganha. 
Simples, em termos. Para tudo 
dar certo, é preciso fazer um 
controle. Pense numa balança: 
coloque, de um lado, o dinheiro 
que você recebe e, do outro, 
as despesas.

Se sobrar dinheiro, ótimo, 
você pode guardar na poupança 
para fazer um pé-de-meia ou 
juntar para fazer uma compra à 
vista com um bom desconto. Se 
as despesas são maiores, então 
é hora de cortar alguns gastos. 
Geralmente é o que acontece, e 
nesse momento é necessário se 
perguntar: “Eu preciso mesmo 
comprar isso?”.

Compra deve ser 
consciente

“Evite as compras por impulso”, 
recomenda Camila Melo, gerente de 
Mobilização Comunitária do Instituto 
Akatu pelo Consumo Consciente. 
Segundo ela, é preciso muito 
cuidado com aqueles pequenos 
gastos que parecem pouco, mas 
que vão se somando e acabam 
representando um bom dinheiro.

Crédito é bom, mas pode se 
tornar um problema se não for 
controlado. “Não devemos abusar 
dos parcelamentos, seja no cartão 
de crédito ou no cheque pré-datado, 
e só fazer a compra se couber no 
orçamento”, diz Camila. Outra dica 
importante é se informar sobre a taxa 
de juros cobrada pelas lojas e não 
fechar o negócio se for abusiva, ou 
seja, muito mais alta do que a média. 



Ao pagar a fatura
Procure pagar o valor integral da 
fatura. Assim, você evita os juros no 
próximo vencimento.

Confi ra a fatura
Confi ra sempre a fatura 
de seu cartão. Caso não 
reconheça alguma despesa, 
entre imediatamente em 
contato com a Central 
de Atendimento do 

seu cartão.

 

Controle dos gastos
Guarde sempre os comprovantes de 
suas compras. Para evitar sustos e 
não estourar o orçamento, some-os 
sempre para saber o quanto já 
gastou no mês. 
Não se esqueça 
de incluir os 
gastos com 
compras 
parceladas.

Cuidados com o cartão
Assine no local indicado, 

imediatamente após o 
recebimento.

Mantenha em local seguro e 
não empreste a terceiros.

No caso de substituição do 
cartão, inutilize o anterior.

Perda e roubo do cartão
Em caso de perda ou roubo, 
entre imediatamente em contato 
com a Central de Atendimento 
do seu cartão.

e
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Dicas para o uso correto do cartão de 
crédito e do cheque pré-datado

Cuidados com a senha
A senha é individual e intransferível e 
deve ser memorizada e mantida em 
sigilo absoluto.

Ao digitar a senha, fi que atento às 
pessoas estranhas ao seu redor.

Para sua segurança, não escolha 
senhas com combinações numéricas 
que possam ser identifi cadas por 
terceiros com facilidade, como datas de 
nascimento e números de documentos, 
entre outros.

Faça as contas
Antes de realizar qualquer 
compra, à vista ou 
parcelada, faça as 
contas e verifi que se 
o valor está dentro 
do seu orçamento 
naquele momento.

Juros absurdos!
A dívida no cartão de crédito é a que 
cobra os maiores juros do mercado 
brasileiro, chegando a 12% ao mês. E 
não é só isso. Somados à multa, juros por 
atraso e cobrança indevida de comissão 

de permanência, a conta 
pode passar dos 15% ao 
mês sobre as parcelas 
vencidas e não pagas.

fi m de ano

 Cheque pré-datado
Foi o famoso “jeitinho brasileiro” 
que criou o cheque pré-datado. 
Essa invenção nacional é uma 
operação de crédito informal e só 
deve ser utilizada em emergências, 
quando não se tem dinheiro à vista. 
Mas você precisa ter certeza de 

que o valor estará disponível em 
sua conta bancária até a data 

combinada para o pagamento.

Apesar de o Banco Central não 
reconhecer o cheque pré-datado 
como instrumento de crédito, os 
órgãos de defesa do consumidor 
interpretam que ele é um contrato 
entre as partes e deve ser 
respeitado.

Para garantir esse direito, é preciso 
deixar registrado o que foi acertado 
verbalmente.

Peça que a loja anote os números 
dos cheques e as datas de 
vencimentos na nota fi scal ou no 
recibo do pedido e faça sempre 
cheques nominais à loja. Com 
isso, é possível reverter eventuais 
prejuízos, caso as datas não 
sejam obedecidas.

Fonte: Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS)



PASSATEMPOS
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Quebra-cabeças
 Encontre as peças que formam o capacete e a colher do pedreiro.

LabirintoJogo dos sete erros
Ajude o pedreiro a chegar até a obra.Descubra as sete diferenças entre os dois desenhos.

Resposta:  Cor da calça, Janela, Vegetação, Sorriso do jovem, Botões da camisa, Capacete da jovem, Torre

Resposta: 


