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Funcionários ajudam 
vítimas de enchentes 
Mais de 70 mil pessoas ficaram 
desabrigadas por causa das fortes chuvas 
que atingiram diversos estados brasileiros 
no início do ano, de acordo com um 
levantamento feito no mês de janeiro. 
O drama vivido por tanta gente 
sensibilizou funcionários da Votorantim 
Cimentos pelo país afora, mobilizando 
diversas fábricas em campanhas de 
arrecadação de donativos. Com espírito 
de solidariedade, eles arregaçaram as 
mangas para ajudar.

Em Santa Catarina, teve início uma nova turma de 
formação de profissionais para a construção civil, por 
meio do Programa Futuro em Nossas Mãos.  
O curso está sendo realizado na cidade de Imbituba  
e teve sua aula inaugural no dia 17 de janeiro.
Para participar, os jovens candidatos passaram 
por um processo seletivo, submetendo-se a uma 
prova de conhecimentos básicos de português e de 
matemática, além de dinâmica de grupo.
Com duração de 160 horas, o curso é dividido em 
aulas práticas e teóricas, ministradas por professores 
do Senai, que é parceiro nesse projeto.
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Notas

Lages melhora 
abastecimento na  
Região Sul 
A Votorantim Cimentos instalou,  
no final de dezembro, um novo Centro 
de Distribuição em Lages, SC,  
com capacidade para oito mil 
toneladas por mês. 
O Centro está em um lugar 
estratégico para escoar a produção 
da nova fábrica de Vidal Ramos, que 
também fica em Santa Catarina e 
tem previsão para funcionar a partir 
de maio deste ano. Quem ganha 
com isso são os clientes catarinenses, 
pois a distribuição vai alcançar até a 
Região Serrana do Estado.

As secretárias de Educação e 
Ação Social do município, o 
Controlador-geral de Imbituba e 
representantes do Senai e da área 
de Responsabilidade Social da 
Votorantim Cimentos participaram 
da abertura do curso.

Mais profissionais para a construção civil

Instalações do Centro de Distribuição de 
Lages, inaugurado no dia 27 de dezembro.
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Criado em 2003, 
o Programa 
Futuro em Nossas 
Mãos promove a 
inclusão social por meio 
da qualificação profissional 
em áreas de atuação 
do Grupo Votorantim, 
com o apoio do Instituto 
Votorantim.

Programa oferece oportunidade de capacitação  
profissional para jovens.
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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.

Ação do Conselho Comunitário de Laranjeiras 
Cerca de 680 vagas gratuitas em cursos de capacitação profissional foram oferecidas 

para moradores do município de Laranjeiras, em Sergipe, por meio do Programa 
de Interiorização. Este programa é resultado de uma parceria entre o 
Conselho Comunitário da Cimesa (fábrica da Votorantim Cimentos 
na cidade), a Prefeitura de Laranjeiras e o Senai, sendo uma 

iniciativa importante para o desenvolvimento local. 
Distribuídas em 21 cursos, as oportunidades foram para 

as áreas têxtil e de vestuário, alimentos, automotiva, 
eletrônica, construção civil e tecnologia da informação. 
As aulas começaram na primeira semana de janeiro e 
terminam em abril.
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os quatro vencedores do 

concurso “construir é realizar” 

são exemplos de trabalhadores 

brasileiros que batalham na 

construção civil. uma delas é 

a balconista adriana, o outro 

é o mestre de obras sérgio, e 

os demais são o profissional 

de acabamento gilberto e o 

empreiteiro antônio.

O
s profissionais da construção são 

nossos parceiros na transforma-

ção do mundo em um lugar me-

lhor para viver. Mais do que produzir e 

vender toneladas de cimento, a motiva-

ção da empresa é a de poder transfor-

mar a realidade das pessoas. Por isso, o 

Concurso de fotos “Construir é realizar” 

quis mostrar esses parceiros em plena 

atividade nas obras que estão fazendo 

o Brasil crescer.

Premiação na Feicon

O concurso “Construir é realizar” 

teve mais de 500 inscrições de todo 

o Brasil. As fotos enviadas são muito 

boas, por isso foi difícil escolher as me-

lhores. Essa tarefa ficou nas mãos de 

uma comissão composta por profissio-

nais da área de Marketing da Votoran-

tim Cimentos e pela equipe do Jornal 

do Pedreiro, além de uma votação in-

terna com os funcionários da empresa.

Por fim, quatro fotos foram escolhidas 

e os autores das fichas cadastrais rece-

beram a boa notícia de que seriam pre-

miados com uma caixa de ferramentas, 

uma makita e outras surpresas.

As surpresas ficaram por conta do 

almoço comemorativo em uma chur-

rascaria e da visita à Feicon, Feira 

da Construção que ocorreu em São 

Paulo, na segunda semana de março. 

Eles construíram, realizaram...  
       E tiraram as melhores fotos!

Adriana Santos Silva 

recebeu o prêmio 

das mãos de Fred 

Fernandes,  

Diretor Comercial 

da Votorantim 

Cimentos.

Gilberto Alves da 

Costa recebeu o 

prêmio de Julie 

Gattaz, Gerente 

de Marketing 

da Votorantim 

Cimentos.

Antônio Almeida 

Silva teve o seu 

prêmio entregue 

por Marília 

Goldschmidt, 

Coordenadora 

de Marketing 

da Votorantim 

Cimentos.

Felizes da vida, os três 

vencedores  – Adriana, de São 

Paulo; Antônio, de Arujá, e 

Gilberto, de Guarulhos – levaram 

os prêmios para casa.  

Sérgio vai receber os seus  

em São Mateus do Sul, PR.

Concurso
fotos

de
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Concurso

A foto que antônio almeida Silva, 36 anos, 

mandou para o concurso estava guardada há dez 

anos. “Foi tirada quando eu estava no começo da 

carreira. É um marco e uma saudade. Quem ama 

essa profissão sabe do que estou falando”, disse.

Toninho, como é chamado, não esconde seu 

entusiasmo pela construção civil: “Meu pai criou 

“Quem ama essa profissão sabe do que estou falando”

os nove filhos com a colher de pedreiro. Aprendi a 

trabalhar com ele, mas na minha época tive mais 

facilidade de aperfeiçoamento. Pude fazer vários 

cursos e me especializei em acabamento”.

Antes da construção, porém, Toninho disse que 

bateu cabeça em várias atividades. Estudou Con-

tabilidade e Informática, mas nada parecia dar 

certo, até perceber que tinha dentro de casa 

o mestre, que iria abrir para ele um caminho 

profissional bem-sucedido.  

“Sempre trabalhei como autônomo e 

quando pego um serviço maior formo mi-

nha equipe. Nunca fiquei parado e tudo o 

que tenho ganhei na construção. Eu e mi-

nha mulher controlamos bem nossos gas-

tos. Nem temos carro, mas já estou construindo 

minha terceira casa. Pensamos em dar bom es-

tudo para o Henrique (filho único, 4 anos)”, disse 

o animado paraibano, ansioso pela chegada do 

dia da premiação na Feicon, na qual a Votoran-

tim Cimentos o receberia.

Toninho disse que o conhecimento e a organiza-

ção são muito importantes para o sucesso profis-

sional do pedreiro. Mas, além disso, ele tem outro 

ponto a seu favor: o comportamento profissional e 

pessoal, que transmite confiança aos clientes. 

“A maioria dos meus amigos são de clientes de 

várias épocas. Confiança é tudo em qualquer tipo 

de relacionamento. Tenho orgulho de ser visto 

como uma pessoa confiável.” 

U
m dia especial. Foi assim o  

dia 17 de março para três ven-

cedores do concurso de foto-

grafias promovido pelo Jornal do 

Pedreiro. Eles foram convidados da 

Votorantim Cimentos para visitar a 19ª  

Feicon Batimat, a maior feira da cons-

trução da América Latina, realizada 

em São Paulo. Foi lá que conheceram 

melhor os produtos da Votorantim 

Cimentos e receberam os prêmios, 

entregues por Fred Fernandes, Dire-

tor Comercial; Julie Gattaz, Gerente 

de Marketing; e Marília Goldschmidt, 

Coordenadora de Marketing, par-

ticipando de uma animada  

fotos
de

os campeões
“Construir é realizar” 

apresentação da linha Votomassa. 

Antes da premiação e visita à 

Feicon, os três almoçaram com a 

equipe comercial da Votorantim 

Cimentos. Adriana Santos resu-

miu o sentimento do trio: “Estamos 

chiques, nos buscaram em casa, nos 

levaram a uma churrascaria, recebe-

mos prêmios e conhecemos a feira”. 

“Não tenho palavras, nota 10!”, 

resumiu Gilberto Alves da Costa. 

“Foi espetacular”, avaliou Antônio 

Almeida da Silva. O quarto ven-

cedor, Sérgio K. Stasiak, que é do 

Paraná, não pôde comparecer e vai 

receber os prêmios em sua casa.

O mestre de obras sérgio K. stasiak, de São 

Mateus do Sul, PR, ficou bastante surpreso e feliz 

ao receber a notícia de que era um dos quatro ven-

cedores do concurso de fotografia do Jornal do 

pedreiro. “Nunca ganhei nada antes”, disse. 

Ele tem 35 anos de idade e mais de 15 de pro-

fissão. “Gosto do que faço e sinto orgulho de ver 

uma obra terminada, bonita e com o proprietário 

satisfeito”, conta. Sérgio faz de tudo quando pre-

cisa, mas sua especialidade é acabamento. “Sou 

detalhista e gosto de trabalho perfeito”, avisa o 

descendente de poloneses, que prefere abreviar o 

nome do meio, Kwiatkowski, herdado dos avós.

O pedreiro é casado com a professora deosicléia 

ferreira stasiak. Foi ela quem inscreveu o marido 

no concurso. A foto escolhida foi a da construção 

de seis casas de 80 m2 cada uma.

Sérgio trabalha bastante e havia seis meses estava 

reformando e ampliando a própria casa, que ele mes-

mo construiu há dez anos. O casal planeja a vinda do 

primeiro filho para breve. Quando não está em obra, 

o pedreiro gosta de passear de bicicleta, faz trilha e 

já chegou a pedalar 120 quilômetros em um só dia.

“Foi uma surpresa;  
nunca ganhei nada antes!”
“Foi uma surpresa;  
nunca ganhei nada antes!”
“Foi uma surpresa;  
nunca ganhei nada antes!”
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A frase é da vendedora adriana santos  

silva. Ela trabalha há 14 anos na loja Angilbloco 

Materiais de Construção, na zona leste de São 

Paulo. “A gente atende bem rápido. Pediu pela 

manhã, à tarde já estamos entregando”, diz.

Aos 40 anos de idade e mãe do jovem estu-

dante Michael Paulo da Silva, Adriana é uma 

mulher batalhadora. Uma de suas principais 

conquistas é o apartamento onde mora com o 

filho e o marido. O prédio foi erguido em siste-

ma de mutirão, em 2006. Ela própria colocou a 

mão na massa. Ajudou a carregar areia, bloco e 

até rebocou paredes. “Gostei tanto que pensei 

em seguir carreira”, brinca. 

Foram dias longos de muito trabalho aos 

sábados, domingos e feriados. Com as chaves 

do imóvel na mão, era hora de dar os acaba-

mentos finais. Para isso, ela contratou um dos 

muitos pedreiros clientes da loja. “O Tião (Se-

Gilberto alves da Costa, 47 anos, estava 

trabalhando na construção de uma casa em Gua-

rulhos, São Paulo, quando teve a foto dele tirada 

em plena atividade. Gilberto ficou com a lembran-

ça de um trabalho que o deixava orgulhoso. “Foi 

a foto que mandei para o concurso da Votorantim 

e que me deu essa alegria”, comentou.

Curiosamente, Gilberto lembra que a Votoran-

tim Cimentos já esteve presente em uma antiga 

passagem de sua vida. Estava aprendendo seu 

ofício, era muito tímido e não teve coragem de 

perguntar a um pedreiro o que estava fazendo 

com uma mangueira cheia de água (medindo ní-

vel). “Fui pra casa pensando naquilo 

“Estou preparado, não tenho medo de mudar”

“Quem trabalha no balcão tem que  
saber alguma coisa de construção”

feicon: uma 
festa para  
os vencedores

e escrevi uma carta para a Votorantim Cimentos. 

Alguns dias depois a resposta chegou e me es-

clareceu”, disse ele com um sorriso.

Na verdade, a história do paulistano Gilberto 

em canteiro de obras começou bem antes, na 

adolescência, quando morava com a mãe e mais 

doze irmãos no bairro do Bexiga, em São Paulo. 

A situação estava tão complicada que ele teve de 

trabalhar como ajudante de um pedreiro vizinho. 

“Aprendi muito com ele, contou, mas mudei de 

rumo. Trabalhei em vários lugares e ultimamente 

estava numa empresa de prestação de serviços 

de reforma, mas agora estou no mercado como 

autônomo. A construção vai muito bem, quero 

aproveitar o momento.” 

Casado, pai de dois filhos – Sheila, 21 anos, 

estudante de Administração de Empresas, e 

Thiago, 20 anos, eletricista –, Gilberto se sente 

preparado para o mercado. Em 2004, ele voltou 

para a escola, concluiu o Ensino Médio e tem feito 

cursos de aperfeiçoamento no Senai. “Já construí 

muita casa, tenho mais conhecimento e sou capri-

choso. Não tenho medo de mudar”.

bastião Gonçalves da 

Silva) é amigo de lon-

ga data, pessoa de 

confiança e excelen-

te pedreiro”, elogia.

O dia a dia de 

Adriana é corrido. 

Com a construção 

civil aquecida, ela 

não para um minuto. Atende dezenas de pe-

dreiros e também alguns “curiosos”, que só 

pelas perguntas já mostram que não têm expe-

riência. Seja quem for o cliente, uma coisa não 

muda: “o pessoal não sabe falar outro nome, só 

cimento Votoran”, diz.

Os anos de balcão e o mutirão ensinaram 

muito de construção a essa vendedora. Adria-

na diz que procura se informar e aprender para 

atender melhor seus clientes. 

Todo mundo pôs a mão 

na massa e experimentou 

os produtos Votomassa  

no estande da  

Votorantim Cimentos.

Os três vencedores que 

estiveram na Feicon,  

em São Paulo, para receber  

a premiação.
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as portas e janelas 

têm influência no 

conforto, na saúde 

e na segurança 

dos moradores e 

também na beleza das 

edificações. por isso, 

a quantidade, 

o tamanho e a 

localização dos vãos  

ou aberturas onde 

serão instaladas devem 

ser planejados e 

definidos no projeto  

da obra. 

T
odo mundo gosta de luminosidade natural e ventilação dentro de casa, porque isso 

representa ambientes mais saudáveis e redução do consumo de luz elétrica. Para ga-

rantir esse bem-estar, é preciso ter janelas e portas de tamanhos adequados e bem 

posicionadas na construção.

É possível encomendar esquadrias de vários tamanhos, mas o mais comum é utilizar os 

modelos pré-fabricados, com medidas padronizadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). Elas podem ser de madeira, alumínio, ferro ou PVC.

As medidas mínimas para cada cômodo 

As janelas devem ter uma abertura mínima correspondente a 1/6 das áreas de dormitórios, 

salas e escritórios (divida a área por 6). No caso das cozinhas, copas, banheiros e lavatórios, 

a abertura mínima deve ser de 1/8 da área (divida por 8). Essa fórmula ajuda na escolha do 

tamanho ideal da janela a ser comprada. Exemplo: dormitório de 5 m x 4 m = 20 m2 – 1/6 de 

20 m2 = 3,30 m2 de abertura para janela, divididos entre a largura e a altura.

As portas geralmente são encontradas nas lojas com medidas padronizadas: altura de 2,10 m, 

largura de 0,60 m e de 0,80 m. Fora dessas medidas é preciso encomendar. Para atender 

pessoas que utilizam cadeiras de rodas, a largura mínima da porta é de 0,80 m.

Planejamento garante mais  
      luz do sol e ventilação em casa

de obras
Canteiro



Daniel alerta para o problema da porta oca

Antônio Rosa Ferreira, 42 

anos, baiano nascido em Pau 

Brasil, trabalha na construção 

civil de São Paulo desde 1989 e 

não tem nem ideia de quantas 

portas e janelas já colocou. ”É 

simples, mas é preciso saber”, 

comenta ele em tom de brinca-

deira. “A primeira coisa é saber 

o tipo de janela que o dono da 

obra quer colocar, para deixar a 

abertura certa. Outra recomen-

dação é respeitar as medidas pa-

drão e tomar cuidado para que a 

porta e a janela fiquem no pru-

mo. Porta fora de nível deforma, 

e depois passa a abrir sozinha, 

dando susto em quem tem medo 

de assombração!” 

“Porta fora de prumo 
abre sozinha”

Quem recomendou esta 

reportagem foi Daniel Putrick, de 

Bento Gonçalves, Rio Grande do 

Sul. Ele é antigo leitor do Jornal do 

Pedreiro e contou que a publicação 

tem sido muito importante para sua 

atividade profissional. 

“Trabalho há 20 anos com 

vendas de material de construção 

e tenho visto um problema que 

se repete: o pedreiro planeja a 

abertura na parede considerando 

apenas a medida da porta, 
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A importância das vergas  

e contravergas 

As vergas de concreto são necessárias 

para que o peso da alvenaria não fique 

sobre as esquadrias, que podem quebrar 

ou ficar deformadas, além de causar ra-

chaduras nas paredes.

As vergas devem ser feitas na pri-

meira fiada de blocos acima do vão  

(na ilustração). Elas devem ter, no mí-

nimo, 20 cm a mais para cada lado do 

esquecendo-se do batente. Só 

na hora do serviço ele vê que a 

esquadria é maior do que o vão. 

Daí é preciso improvisar e serrar 

a porta. Porta oca no miolo fica 

sem acabamento lateral e sem 

resistência. Antes de preparar o 

vão na parede é preciso saber o 

tipo e a medida da esquadria 

que será usada.” 

vão. As contravergas ficam na parte in-

ferior dos vãos das janelas, com a fina-

lidade de distribuir o peso de maneira 

uniforme na alvenaria.

Vergas e contravergas podem ser pré-

-moldadas ou moldadas no local, com 

escoramento, e devem ter, no mínimo, 

30 cm de espessura. Duas ou mais jane-

las em seguida devem ter uma só verga 

e uma só contraverga cobrindo toda a 

extensão das aberturas.

Sem projeto, é preciso ouvir o 

cliente antes de tudo 

Para o professor Joaquim Carlos Felí-

cio, da área de Construção Civil do Senai, 

as portas e janelas de uma construção de-

vem ser bem planejadas. “Se não houver 

projeto, o pedreiro precisa conversar com 

o cliente para saber qual o material das es-

quadrias (madeira, alumínio, ferro, PVC e 

outros) e o tamanho das portas e janelas”. 

“É preciso escolher o sistema de fixação 

mais adequado”, diz ele. “Pode ser chum-

bamento com argamassa, com parafusos, 

com espuma de poliuretano ou com ma-

teriais de alto poder de colagem. Cada um 

deles tem uma preparação diferente”.
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A
o se inscrever no Programa do 

Empreendedor Individual, o pro-

fissional passa a ter CNPJ – Ca-

dastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

que é um número único que identifica 

uma pessoa jurídica (empresa) junto 

à Receita Federal –, possibilitando a 

abertura de conta em banco e o aces-

so a crédito com juros mais baratos. 

Ele e a família passam a ter direito a 

benefícios da Previdência Social, como 

auxílio-doença, aposentadoria (por in-

validez e por idade) e pensão por mor-

te. Esta é a diferença entre ser um tra-

balhador que vive na informalidade e 

um trabalhador formalizado: a garan-

tia dos direitos.

Falta muito para os pedreiros 

serem campeões de formalização 

É importante não deixar para depois. 

A aposentadoria deve ser planejada 

desde a juventude, mesmo bem longe 

de “pendurar” a colher, o prumo e a 

desempenadeira. Pensando no dita-

do “antes tarde do que nunca”, muita 

gente tem aproveitado a oportunidade 

de ser MEI. 

Quem pode ser MEI – Microempreendedor Individual

✓  O profissional que trabalha por conta própria e tem rendimento bruto anual de até R$ 36 mil. Não pode ter 

sócio ou ser dono de qualquer outra empresa. 

✓ É permitido ter apenas um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria.

✓ Quem quiser se formalizar basta entrar no Portal do Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br). 

➧	 Dúvidas sobre o programa ou preenchimento dos formulários: ligue para o Sebrae 0800 570 0800

➧	 Dúvidas sobre os benefícios do INSS: ligue para a Previdência 135

Formalização: garantia de 
aposentadoria no futuro

Apenas em janeiro deste ano, o  

Brasil ganhou 81.620 novos empreen-

dedores individuais. Um crescimento de 

quase 200% em relação aos 27.656 re-

gistrados no mesmo período de 2010.

A previsão do Ministério da Previdência 

Social é a de que o Programa do Empre-

endedor Individual chegue à marca de um 

milhão de adesões neste mês. Desde que 

entrou em vigor, já se inscreveram no pro-

grama mais de 20 mil profissionais que tra-

balham com obras de alvenaria em todo o 

país. Até fevereiro, a profissão aparecia em 

oitavo lugar em número de inscritos.

até o ano passado, profissionais da construção que trabalhassem sem carteira assinada 
viviam na informalidade, sem direitos garantidos pela previdência social. com a lei que 
criou o microempreendedor individual (mEi) ou Empreendedor individual, agora dá para 
ter essa garantia. E você, já pensou em ser um mEi também?



9

José pensa na família
O aposentado José de Araújo Laureano, 78, é um exemplo para os colegas.  

Aposentado há 14 anos, ele conta que sempre teve a preocupação de não deixar mulher  

e filhos sem auxílio e, por isso, nunca parou de contribuir com o INSS (Instituto Nacional  

do Seguro Social).
José começou a vida como trabalhador rural em Bom Jesus do Galho, MG.  

Ao se mudar para São Paulo, exerceu as profissões de carpinteiro e pedreiro durante  

22 anos. Quando não estava trabalhando com carteira assinada, fazia questão  
de contribuir como autônomo. “Sempre tive uma preocupação muito grande de morrer  

e deixar mulher e filhos desamparados.”

Pedro parou de contribuir  e se arrepende
Apesar de todas essas vantagens, muitos 

profissionais ainda continuam na 
informalidade. O pedreiro Pedro 
Nascimento, 63, de Jaboatão dos 
Guararapes, PE, é um deles. Próximo da idade 
de se aposentar, ele diz que sempre “trabalhou por conta” e chegou a contribuir para o INSS durante sete anos, mas parou porque considerou que não valia a pena. Atualmente, trabalhando com dificuldade por causa de problemas de saúde, Pedro admite não ter sido uma boa decisão ter interrompido as contribuições e pretende voltar a procurar a Previdência Social para garantir algum benefício quando parar de trabalhar.

Acidente mostra como é  

importante ter um auxílio

O pintor e gesseiro Osmano Rodrigues Pinheiro, 

34, de Arapiraca, AL, começou a trabalhar no setor 

há 16 anos, depois de se mudar para São Paulo. 

Casado e com três filhos, ele admite que até pouco 

tempo atrás não se preocupava em formalizar sua 

situação. Isso mudou depois que teve de ficar 30 dias 

em casa, sem trabalhar, após ter sofrido um acidente. 

“Sem trabalhar fiquei sem rendimento. Se estivesse 

contribuindo teria pelo menos um auxílio”, avalia.

Oportunidade de legalizar a 

atividade e exercer a cidadania

Segundo Paulo Melchor, consul-

tor jurídico do Sebrae (Serviço Brasi-

leiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas), além de garantir benefí-

cios da Previdência Social, ter aces-

so a serviços bancários e linhas de 

crédito, a formalização traz consigo 

o exercício da cidadania. “A legisla-

ção criava um obstáculo que impe-

dia que quase 10 milhões de pessoas 

exercessem uma atividade econômi-

ca e as empurrava para a informali-

dade. Com o MEI, essa barreira foi 

deslocada. Pessoas com esse perfil 

agora podem legalizar sua atividade 

e exercer sua cidadania plenamen-

te”, avalia.

Para Melchor, outro fator importan-

te sobre a formalização do trabalho 

está relacionado ao aspecto psicoló-

gico. “Gera uma grande satisfação o 

fato de se apresentar como empresá-

rio. Isso abre novas perspectivas para 

esse profissional. É muito raro crescer 

sem se legalizar”, afirma.
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D
r. Marcelo Niel, médico psiquia-

tra, professor de pós-graduação em 

Saúde Mental e Dependência Quí-

mica, autor do livro Dilemas Modernos: 

Drogas, Família e Adolescência (Editora 

Atheneu), há dez anos faz atendimento 

especializado a dependentes químicos.

Jornal do Pedreiro – Sabemos que as 

drogas podem destruir vidas. Mes-

mo assim, há cada vez mais gente, 

principalmente jovens, entrando no 

vício. Por quê?

Marcelo Niel – A adolescência é uma 

fase de experimentações, na qual o 

jovem não crê que possa acontecer 

algo ruim para ele. Geralmente é nes-

se período que experimenta a droga, 

levado muitas vezes pela curiosida-

de. Ao sentir um grande prazer, 

pode querer repetir a experiência.  

O crack é a droga que provoca 

dependência de maneira mais rá-

pida. Pode acontecer na primeira vez.

JP – É possível saber se um jovem da 

nossa família está consumindo drogas?

MN – Geralmente, quem está consumin-

do drogas num nível problemático revela 

alterações do sono, mudanças repenti-

nas de humor, mudança de companhias, 

queda no rendimento escolar ou no tra-

balho e gastos excessivos, dentre outros 

sinais. No caso dos jovens, esses sinais 

podem também representar outros pro-

blemas comuns da idade, como estresse 

ou doenças psiquiátricas. Portanto, é 

preciso tomar cuidado na avaliação. 

JP – Como prevenir o uso de drogas 

na família?

MN – O primeiro contato dos jovens 

com álcool e drogas geralmente ocorre 

em casa. Quanto mais cedo isso acon-

tece, maior o risco de problemas no fu-

turo. Pais que fumam e bebem em casa 

podem levar os filhos a fazer o mesmo. 

Deixar crianças “experimentarem” a es-

puma da cerveja, por exemplo, ou pedir 

a elas que comprem bebidas são outros 

erros graves. Manter diálogo sincero 

com os filhos, dar apoio e conquistar a 

confiança deles e conhecer seus amigos  

são ações importantes para conter a 

ameaça das drogas em casa.

JP – O que os pais devem fazer ao 

descobrirem que o filho está consu-

mindo drogas? 

MN – Antes de tudo, devem evitar ati-

tudes extremas ou violentas. O primeiro 

passo é tentar conversar abertamente 

com o filho e, se houver recusa, procurar 

ajuda especializada nos centros de trata-

mento, mesmo que ele não vá.  

JP – Quais os principais problemas de 

saúde causados pelas drogas? 

MN – Destaco os riscos de infarto e de 

derrame provocados pelo crack e pela 

cocaína. O crack ainda provoca graves 

problemas respiratórios. O álcool ataca o 

fígado, a coordenação motora e a circu-

lação. Todas as drogas químicas, inclusi-

De bem
vida

com a

Drogas: perigo cada vez 
maior e mais próximo

o crack, a cocaína e outras drogas pesadas chegaram à grande maioria das cidades 

brasileiras, criando um grave problema familiar e social, que envolve principalmente os 

jovens. para entender melhor o problema e saber como lidar com ele, entrevistamos  

o dr. marcelo niel, uma autoridade médica no assunto. 
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ve o álcool, podem provocar alterações 

mentais e quase todas prejudicam a po-

tência sexual.

JP – O uso de drogas é mais comum 

em alguma classe social? 

MN – O uso das drogas ocorre em todas 

as classes sociais. Até o crack, que era 

considerado uma droga de classes bai-

xas, se espalhou pela sociedade, sendo 

utilizado mesmo entre pessoas com mais 

de 40 ou 50 anos. 

JP – Aparece também no ambiente de 

trabalho?

MN – Segundo a OIT – Organização In-

ternacional do Trabalho, existem profis-

sionais que atuam em setores com maior 

risco de dependência, dentre eles o da 

construção civil. O risco também é maior 

para quem trabalha em turnos e para 

quem passa longos períodos longe de 

casa. Há pessoas que passam a utilizar 

drogas para aliviar problemas íntimos e 

dificuldades sociais. 

JP – Tem gente que corre mais risco de 

ficar viciada?

MN – Sim. Pessoas que tenham depen-

dentes químicos na família ou sofram 

de doenças psiquiátricas (depressão, 

ansiedade, transtorno bipolar, den-

tre outras) apresentam maior risco e 

devem tomar mais cuidado e contar 

com ajuda médica. Essas doenças 

podem ser controladas com medica-

mentos muito eficazes. 

JP – Por que é tão difícil largar o vício? 

MN – A primeira grande dificuldade é 

que a droga química dá muito prazer, 

ao menos inicialmente. Ela afeta o cé-

rebro, criando uma vontade (fissura) 

muito difícil de resistir. A dependên-

cia química é uma doença e o depen-

dente tem muita dificuldade para re-

conhecer que a droga representa um 

problema para ele. 

JP – Existe algum tratamento que dê 

mais resultado? A cura é demorada?

MN – Existem vários tipos de trata-

mento. O melhor é aquele em que o 

paciente se sente melhor. A interna-

ção deve ser o último recurso, usado 

para garantir que o dependente fique 

um período maior sem drogas, forta-

lecendo-o para dar continuidade ao 

tratamento ambulatorial ou extra-hos-

pitalar. O tratamento pode levar anos e 

exige cuidado com as recaídas. 

JP – Pessoas sem recursos para pagar 

tratamento particular podem conse-

guir ajuda gratuita? 

MN – Não há recursos oficiais suficien-

tes para tratar o grande número de de-

pendentes de drogas, mas é possível ob-

ter apoio em hospitais e órgãos públicos, 

entidades civis e religiosas, faculdades e 

universidades de medicina. 

Crack, a droga  
mais destrutiva

o crack é feito com a borra que 

sobra da produção da cocaína. 

Ela é diluída em solventes 

e misturada com outros 

produtos químicos, como 

o ácido sulfúrico e o ácido 

nítrico, além de amônia, cal 

virgem, gasolina ou querosene, 

resultando numa pedra de cor 

branca e de fácil combustão. 

com o uso constante da droga 

aparecem o cansaço intenso, 

forte depressão e desinteresse 

sexual. Em grande quantidade, 

o crack pode deixar a pessoa 

extremamente agressiva, 

paranoica e fora da realidade. 

a droga destrói os neurônios 

e promove a degeneração dos 

músculos do corpo, podendo 

levar a parada cardíaca, 

infarto, doença do fígado e 

dos pulmões, hipertensão, 

câncer de garganta e traqueia, 

além da perda dos dentes pelo 

contato com o ácido sulfúrico.

Onde obter apoio para tratamento  
de dependentes de drogas

ministério da saúde – Disque Saúde – 0800 611 997 

caps-ad – centro de atenção psicossocial a usuários de substâncias psicoativas   

http://www.ccs.saude.gov.br/saudemental/capsacre.php  

grupos familiares al-anon do Brasil – www.al-anon.org.br 

grupos amor Exigente – www.antidrogas.com.br/busca_grupo.php 

narcóticos anônimos – www.na.org.br/portal/
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Passa-
tempos

Jogo dos sete erros
descubra as sete diferenças entre os dois desenhos.

Resposta: Maçaneta da janela, maçã na árvore, bigode do pedreiro, placa no boné do ajudante, coleira do gato, cadarço do tênis do ajudante, janelas no prédio mais baixo.

Resposta: 1. errado; 2. incerto; 3. errado

Falando sério: xô dengue!

1. A dengue é uma doença leve e sem consequências.

(    ) certo                     (    ) incerto                     (   ) errado

Como tem sintomas variados, algumas pessoas acham que a doença pode apenas causar 

febre e dores no corpo. A dengue, no entanto, pode tomar formas graves e levar à morte.

As chuvas e o calor facilitam a proliferação do mosquito que transmite a dengue. Mas é principalmente o descuido com os focos 

de proliferação – águas paradas e recipientes que viram criadouros – o maior causador da epidemia de dengue que se alastra por 

muitas cidades do país. Fique atento, não dê sossego ao mosquito e saiba mais sobre a dengue conferindo o teste abaixo. 

2.  O risco de gravidade da doença aumenta quando se tem dengue 
mais de uma vez.

(    ) certo                     (    ) incerto                     (    ) errado

Há uma probabilidade de a doença se tornar mais grave quando a pessoa já teve dengue 

antes. Isso ainda não é completamente comprovado, nem se repete em todos os casos.  

Há ocorrências graves da doença e de mortes na primeira infecção.

3.  Aplicar repelentes no corpo impede picadas do Aedes aegypti,  
o mosquito transmissor da dengue.

(    ) certo                     (    ) incerto                     (    ) errado

O método não é totalmente eficaz porque o suor pode anular o efeito do repelente e o 

produto tem durabilidade limitada. Os repelentes podem ser úteis em caso de epidemias, 

principalmente quando usados nas partes inferiores do corpo (pernas). 

Fonte: G1http://g1.globo.com/especiais/10-mitos-sobre/noticia/2011/02/10-mitos-sobre-dengue.html

Errata Sudoku
Na edição anterior dos Passatempos 
ocorreu um erro no teste do Sudoku.  
Na montagem da  terceira coluna 
vertical, da esquerda para a direita, 
foram colocados dois números “3”, o 
que impossibilitou a resolução do teste. 
O correto era 4. Pedimos desculpas aos 
leitores pelo erro cometido.
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