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Engemix veste as cores do Grêmio na obra do estádio gaúcho
Uma obra no Estádio Arena Grêmio, em Porto Alegre, RS, exigiu atendimento  
muito especial. Para respeitar a tradição das cores do clube gaúcho, os cinco caminhões-
betoneiras e um caminhão-bomba que estão em operação na obra receberam uma 
pintura com o logo da Engemix em preto, o símbolo do Grêmio  
e a marca da construtora OAS adesivados nas portas.

Mestre de obras recebe prêmio  
do Jornal do Pedreiro no Paraná
Sérgio K. Stasiak, mestre de obras de São Mateus do Sul, 
PR, foi um dos vencedores do concurso Construir é Realizar, 
mas não pôde estar em São Paulo para participar da entrega 
dos prêmios. Sua premiação ocorreu na própria cidade 
onde mora, com a presença do vendedor da Votorantim 
Cimentos no Paraná Valter Pedrão. Feliz da vida, Sérgio 
disse que gosta bastante de ler o Jornal do Pedreiro. 
“Sempre encontro informação sobre produtos e o relato de 
experiências dos colegas da área”, afirma ele.

A Engemix, empresa produtora de concreto da Votorantim Cimentos, tem agora filiais  
em Bertioga e Mogi das Cruzes, SP, e em Sapucaia do Sul, RS.
A nova filial Bertioga atende à demanda do município e também 
de alguns distritos de São Sebastião, no litoral paulista.  
Já a filial Mogi das Cruzes atua no mercado regional (Suzano, 
Itaquaquecetuba, Poá, Arujá e Santa Isabel). A Central de Sapucaia 
do Sul, RS, atende o mercado da região metropolitana de Porto 
Alegre e as cidades do Vale dos Sinos. 

Concurso de fotografia 
promovido pelo Jornal do 
Pedreiro premiou quatro 
profissionais. A premiação foi 
destaque da edição passada.

Com as filiais, os consumidores 
têm agora, com rapidez, 
concreto de alta tecnologia  
e qualidade.

A aula inaugural foi realizada em 5 de abril, na Escola Senai 
da Construção. Entre alunos e convidados,  

180 pessoas participaram do evento.
.

Votorantim Cimentos faz cursos para a construção civil em Cuiabá
Desenvolvido pela Votorantim Cimentos em parceria com o Instituto Votorantim e o  
Senai-MT, o programa Futuro em Nossas Mãos abriu 155 vagas para cursos de eletricista,  
montador industrial, mecânico, pedreiro e soldador industrial, dirigidos especialmente  
para moradores da região de Cuiabá, MT. 
A empresa está construindo uma unidade em Cuiabá com capacidade para produzir cerca  
de 1,2 milhão de toneladas de cimento por ano. A intenção é a de que os profissionais  
formados pelos cursos sejam absorvidos para trabalhar na construção da fábrica.
Mais de oito mil jovens em todas as regiões do país já passaram pelo programa Futuro 
em Nossas Mãos desde 2003, cujo objetivo é qualificar profissionais para o mercado  
de trabalho da construção civil e de outras áreas de atuação do Grupo Votorantim.

Unidade de Salto de 
Pirapora tem encontro  
com a comunidade
Toda vez que projeta uma nova operação 
ou amplia uma fábrica, a Votorantim 
Cimentos conversa com a comunidade 
para falar de seus planos e ouvir os 
representantes locais. Em Salto de Pirapora, 
SP, a empresa apresentou recentemente em 
uma audiência pública os estudos para a 
implantação de uma nova mina para extração 
de argila no município. Cerca de 40 pessoas 
participaram da audiência, que tratou de 
temas como impacto ambiental, geração de 

empregos e capacitação 
profissional. Lideranças 
da Votorantim Cimentos 
e membros do Conselho 
Estadual do Meio 
Ambiente (Consema) 
prestigiaram o encontro.

Unidade em Salto de Pirapora 
será ampliada

A audiência pública 
é uma reunião entre 
empresa, comunidade 
e autoridades locais 
para apresentação de 
projetos de instalação 
ou ampliação de  
uma Unidade.

Os veículos personalizados, que são um compromisso da Engemix 
com a satisfação do cliente, estão em operação desde fevereiro 
para a realização das obras de reforma do Estádio do Grêmio, que 
vai ser local de apoio para alguns dos jogos da Copa de 2014.

Mais três cidades brasileiras contam com concreto na porta

Os veículos personalizados, que são um compromisso da Engemix 
com a satisfação do cliente, estão em operação desde fevereiro 
para a realização das obras de reforma do Estádio do Grêmio, que 
vai ser local de apoio para alguns dos jogos da Copa de 2014.
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Calçada
fama

da

A construção civil cresce e 

se moderniza. Por isso, não 

dá para ficar parado. Pais de 

família que atuam nessa área 

e querem estimular os filhos 

a se interessarem por esse ou 

por outro caminho profissional 

devem acompanhar de perto  

os estudos deles.

 
oje, a prática precisa vir junto com 

o conhecimento. Este é o exemplo 

do pedreiro Carlos Gaudêncio 

Ferreira Castro, que sempre quer saber 

mais. Mas, além de se manter atualizado, 

ele também acompanha a educação dos 

cinco filhos, de 10, 18, 20, 21 e 22 anos. O 

mais velho está na faculdade. Faz o curso 

de Tecnologia da Informação, trabalha e 

paga os estudos, para orgulho do pai.

O pedreiro que sabe
dar valor à educação

Carlos tem o hábito de, todos os dias, 

conversar com a filha mais nova e fa-

zer perguntas de matérias que ela está 

aprendendo na escola. “Se ela não sabe 

responder falo para minha mulher con-

versar com a professora”, comenta.

“A gente tem de saber aprender”

O pedreiro sabe do valor da educa-

ção. Ele mesmo fez cursos profissiona-

lizantes no Senai, de mecânica e dese-

nho técnico. Como a construção civil é 

uma área que cresce bastante e cada 

vez mais aparecem novas tecnologias 

e processos construtivos, o pedreiro 

tem de se atualizar. “A gente precisa 

saber fazer de tudo. Para isso tem de 

saber aprender, tem de ler e estudar. 

Se a mente está aberta, entra mais 

conhecimento”, diz.

Jovens com estudo 
podem encontrar boas oportunidades de trabalho

A construção civil está buscando gente preparada e oferece uma boa remuneração, mas a população jovem ainda não sabe disso, conforme indica a pesquisa FGV-Instituto Votorantim, que mostra uma diminuição do número de jovens nos canteiros de obra. 
A boa notícia é que, na busca por mais educação, os jovens estão começando a trabalhar mais tarde, ao contrário de muitos profissionais que não puderam se dedicar aos estudos porque tiveram de trabalhar cedo. Com isso, a nova geração poderá ingressar com mais preparo num mercado aquecido, que exige mão de obra cada vez mais qualificada e adequação às novas tecnologias.

Carlos aparece entre sua esposa, Irany 

(primeira à esquerda), e os filhos: Jefferson, 

Jessica, Jackeline, Joyce e Cinthia.

Quem seguir o exemplo do Carlos estará garantindo um futuro promissor para os filhos em outras áreas e 

também na construção civil. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio 

Vargas, com apoio do Instituto Votorantim, mostra que os rendimentos têm crescido na construção mais do 

que em outros setores, assim como o nível educacional. Para se ter uma ideia, a proporção de pessoas com 

até três anos completos de escolaridade na construção civil caiu de 39,5%, em 1996, para 22%, em 2009.
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Canteiro
obras
de

 
segredo do seu sucesso: o uso da Votomassa ideal para a colocação de cerâmica sobre cerâmica (piso sobre piso). As arga-

massas indicadas para assentar piso sobre piso são Votomassa AC III, Votomassa AC III Branca (para ambientes internos), 

Votomassa 254 Premium e Votomassa 254 Premium Branca. Seja qual for a opção, você só precisa se preocupar em fazer 

o serviço com capricho, seguindo as orientações que aparecem nestas duas páginas. 

  Piso sobre piso: 
             sem quebradeira,  
 como o cliente gosta

1º passo: preparo da base

✓  Retire as peças cerâmicas descoladas ou com som oco e regularize 

os desníveis em toda a área de assentamento do novo piso. Antes 

de começar, verifique em todo o cômodo como ficará o nível após a 

colocação do novo piso. Lembre-se de que a altura vai mudar.  

É preciso atenção com portas, pontos hidráulicos e soleiras.

✓  Lave a área para retirar a poeira e seque antes de começar a fazer  

o novo assentamento.

✓  No encontro de bases diferentes (cerâmica com concreto, por exemplo), 

fixe uma tela antitrinca. 

✓  Resfrie com água as bases quentes (com temperatura acima de 27ºC)  

até que fiquem frias ao contato com a pele. Seque antes de iniciar  

o novo assentamento. 

Você vai ganhar pontos com seu cliente quando disser que pode trocar o piso cerâmico da casa 

dele sem quebradeira e com pouco barulho. Além disso, ele vai ficar contente quando vir o 

serviço pronto bem antes do que pensava. 
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2º passo: aplicação correta

Liberação para o tráfego em 

trabalhos com Votomassa ACIII 

e Votomassa ACIII Branca

✓  Tráfego de pessoas: 10 dias após a aplicação 

das peças cerâmicas.

✓  Tráfego normal (carro em garagem):  

14 dias após a aplicação das peças cerâmicas.

✓ Serviços complementares ou emergências: 

3 dias após a aplicação das peças, com o piso 

protegido por tábuas ou pranchas.

✓ Para a Votomassa 254 Premium e  

254 Premium Branca, os períodos de espera 

são ainda menores.

✓  Prepare a argamassa perto do local de 

aplicação, mas protegida da chuva, do 

sol e do vento. A temperatura da água de 

mistura deve estar entre 18ºC e 25ºC.

Preparo da Votomassa

✓  Adicione água potável, conforme o volume 

indicado na embalagem, em recipiente 

limpo e seco. Misture até conseguir uma 

massa homogênea, sem grumos.  

Após 15 minutos de descanso, agite de 

novo a argamassa antes de utilizá-la.

✓  O serviço pode sair mais rápido e 

produtivo com o uso de furadeira de 

baixa rotação (menor que 300 rpm)  

com hélice acoplada.

Dicas para o rejuntamento

O rejuntamento deve ser aplicado 72 horas após o assentamento  das peças 

de revestimento. Para isso, utilize Votomassa Rejuntamento Flexível.

1.  Retire a poeira e o engobe (geralmente um pó 

branco que vem da fábrica) do tardoz (verso) da 

cerâmica. Aplique uma camada fina de argamassa 

(3,5 mm a 5 mm) na base, usando o lado liso da 

desempenadeira. Depois, com o lado denteado, 

remova o excesso de argamassa, inclinando a 

desempenadeira num ângulo de 60 a 70 graus em 

relação à base e obtendo cordões contínuos com 

espessura mínima de 4,5 mm.

Atenção:  as juntas dos revestimentos antigo e novo devem estar desencontradas  

para evitar trincas. Para isso, escolha peças de tamanhos diferentes das 

antigas ou modifique o padrão de assentamento.

2.  Aplique a argamassa no verso  

das placas cerâmicas com a 

desempenadeira lisa, para garantir 

maior aderência. Assente as novas 

cerâmicas com as mãos e martelo 

de borracha.

Atenção:  use a argamassa até 2 horas após o início da mistura. Neste tempo,  

não adicione mais água ou outro produto. Apenas reamasse, se necessário.

3.  O tamanho da área de argamassa 

estendida (pano) deve ser de, no 

máximo, 2 m2. Como a aderência 

depende das condições do clima, 

faça um teste: remova uma peça 

assentada e veja se a argamassa cobre 

completamente o verso da cerâmica. 

Caso contrário, diminua o tamanho da 

área em cada aplicação. Espere no máximo uma hora após o assentamento e limpe as 

peças com esponja umedecida em água, em movimentos leves. Proteja o revestimento 

ou isole a área até a aplicação do rejuntamento.
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Cal: a qualidade  

Existe muito gato se 

passando por lebre por 

aí quando se fala em 

produtos para construção 

civil, especialmente no 

caso da cal hidratada. 

É bom saber comprar o 

produto correto para não 

ter prejuízo na obra.

 
s profissionais que costumam pro-

curar pelo produto com certeza já 

viram nas prateleiras das lojas de 

materiais de construção “substitutos da 

cal” em embalagens que tentam confun-

dir o consumidor. Plastificantes em várias 

cores e até cal líquida são oferecidos 

como se fossem cal hidratada. Para você 

não ser enganado nem ter prejuízo, sele-

cionamos algumas informações impor-

tantes que ajudam a identificar a verda-

deira cal hidratada.

Como saber se está comprando a 

verdadeira cal hidratada

Em primeiro lugar, procure pelo selo 

de qualidade da Associação Brasileira 

dos Produtores de Cal (ABPC), estampa-

do na embalagem do produto. Um jeito 

de não errar é comprar cal hidratada da 

Votorantim Cimentos, que tem o selo na 

embalagem. Hoje, apenas 12 fabricantes 

de cal hidratada no mercado têm esta 

certificação.  

Atualmente, mais de 80% da produ-

ção nacional de cal hidratada é monito-

   faz toda a diferença

Não existem substitutos para a cal hidratada
A cal hidratada é um produto único, insubstituível nas argamassas de revestimento e de assentamento e capaz de 

garantir qualidade e vida longa para as obras. Sua substituição por produtos adulterados, filitos ou cal fora de norma 

provoca resultados desastrosos, conforme você pode ver nas fotos 1 e 2, em comparação com revestimentos feitos com 

argamassa preparada com cal hidratada (fotos 3 e 4).

rada por meio do Programa Setorial de 

Qualidade da Cal para Construção Civil 

(PSQ), mantido desde 1995 pela ABPC. 

O controle é feito por auditores indepen-

dentes que coletam amostras para aná-

lise nas revendas e nas indústrias de cal. 

O PSQ da cal é ligado ao Programa Bra-

sileiro da Qualidade e Produtividade do 

Habitat, do governo federal. Tudo isso, 

para garantir que você não compre gato 

por lebre. 

Além de exigir o selo, outra dica é es-

colher um bom fornecedor. A loja ou de-

pósito deve ter boas referências e fama 

de oferecer materiais de procedência co-

nhecida e com qualidade. Não se deixe 

levar pelo menor preço, pois por trás dele 

podem estar produtos falsificados ou de 

má qualidade. 

4321



Argamassa mais macia e com rendimento superior

As finas partículas da cal hidrata-

da funcionam como um lubrificante, 

reduzindo o atrito entre os grãos de 

areia. A argamassa fica mais macia e 

mais fácil de espalhar, aumentando a 

produtividade do trabalho.

Além disso, por ser mais leve do que os 

produtos oferecidos, como plastificantes 

ou substitutos, a cal hidratada ocupa 

maior volume e dá um rendimento me-

lhor na mistura. Para se ter uma ideia, 

um saco de cal hidratada de 20 kg rende 

cerca de 30 litros, enquanto um saco de 

plastificante ou de produto adulterado 

pela mistura de impurezas mal chega a 

render 20 litros.

Outra economia proporcionada pelo 

produto aparece na hora de dar cor às 

paredes. Ao ser usada na argamassa 

para revestimento, permite um acaba-

mento mais liso e de cor clara, perfeito 

para receber qualquer tipo de tinta.
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Você sabia?
✓   Grandes construções, como a Estação Júlio 

Prestes e o Teatro Municipal de São Paulo, 

foram construídas com argamassa feita com 

cal. Até mesmo obras históricas, como a Mu-

ralha da China e as Pirâmides do Egito, foram 

erguidas com uso da cal como aglomerante 

no assentamento das pedras.

✓  Os plastificantes e os chamados “substitutos da 

cal” servem apenas para dar liga à argamassa e 

não possuem poder aglomerante. 

✓  Entre os falsos produtos apresentados como 

substitutos da cal há aditivos vendidos em 

frascos, conhecidos por “cal líquida”. Cuidado! 

Esses produtos são incorporadores de ar e ser-

vem apenas para criar bolhas na argamassa, 

para que fique mais leve e macia durante a 

aplicação. Usados sem controle eles enfraque-

cem o revestimento endurecido. Com pouco 

tempo, o revestimento poderá esfarelar facil-

mente e até se destacar da parede.

✓  A cal hidratada não ataca material ferroso. Na 

verdade, ela ajuda a conservar as ferragens 

das estruturas das obras.

Poderoso aglomerante 
Antes de tudo é importante saber que a cal hidratada é um poderoso aglo-

merante que se apresenta na forma de um pó branco e muito fino. Tem função 

semelhante à do cimento na argamassa, a diferença é que, enquanto o cimento 

endurece ao reagir com a água usada na mistura da massa fresca, a cal hidrata-

da endurece ao contato com o ar. Nessa reação, a cal hidratada fica tão sólida 

como a rocha da qual foi extraída, unindo para sempre os grãos de areia pre-

sentes na argamassa.

Cal hidratada e cimento. Uma combinação  
perfeita para a construção

A cal hidratada e o cimento formam uma dupla per-

feita na argamassa. A razão é simples: no preparo da 

argamassa, a cal hidratada retém parte da água usa-

da na mistura. Durante o processo de cura, essa água 

é liberada lentamente para o cimento, ajudando seu 

endurecimento numa condição ideal, que impede a 

secagem rápida da argamassa e evita a formação de 

trincas por retração no revestimento.

A cal hidratada funciona como um 

agente bactericida e fungicida nas ar-

gamassas endurecidas. Isso evita a for-

mação de manchas e de crostas na su-

perfície da alvenaria, contribuindo ainda 

mais para o aumento da durabilidade das 

construções e para a redução dos servi-

ços de manutenção.

Prevenção contra fungos  
e bactérias

Vantagens da cal hidratada
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De bem
vida

com a

Produtos químicos: o perigo 
pode estar em suas mãos
Muita gente, ao final do dia de trabalho, lava as mãos e 
limpa as ferramentas com solventes e outros produtos 
químicos. Este é um costume perigoso. Em contato 
com a pele, esses produtos, além de pouco ajudarem 
na higiene, podem ser absorvidos pelos poros ou pela 
respiração, causando doenças e graves intoxicações.

s produtos químicos mais comuns nas obras são os fabricados à base 

de solventes, como thinners, removedores, água raz, gasolina e quero-

sene, além de produtos de limpeza também utilizados nas residências, 

como cloro, água sanitária e desinfetantes. 

Cada um deles tem finalidade própria e normas de utilização, mas na reali-

dade as coisas não funcionam assim. Geralmente são aplicados de forma im-

provisada e em volumes exagerados, colocando em risco a saúde e a própria 

vida de quem usa. Em 2009 foram registrados no Brasil quase 10 mil casos 

de intoxicação por produtos de limpeza doméstica e quase 4.500 casos de 

intoxicação por produtos químicos industriais, segundo o Sistema Nacional 

de Informações Tóxico Farmacológicas – SINITOX.

“Os solventes evaporam facilmente e podem entrar em nosso organismo 

tanto pela pele quanto pela respiração”, diz a química Luiza Cardoso, pes-

quisadora da Fundacentro – Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segu-

rança e Medicina do Trabalho (Ministério do Trabalho e Emprego). Quem 

se expõe a esses produtos regularmente pode ter, ao longo do tempo, 

intoxicação crônica, problemas nos pulmões, nos rins, no fígado e no san-

gue, perdas das funções do cérebro e câncer. Casos graves de intoxicação 

podem até levar à morte.

Água com sabão  
é a melhor solução

A pesquisadora Luiza Cardoso 

alerta que devemos evitar ao máximo 

o contato com produtos químicos 

tóxicos e que os ingredientes ideais 

para a limpeza são água, sabão e pasta 

abrasiva, quando for preciso retirar 

resíduos mais difíceis das mãos. 

Os produtos químicos de limpeza 

caseira também representam ameaça para 

a saúde da família, provocando alergias, 

dores de cabeça, tonturas e dificuldades 

respiratórias. Quanto mais perfumados, 

coloridos e espumantes os produtos, 

mais contribuem para a poluição interna, 

prejudicando principalmente as crianças, 

os idosos e os animais. Os produtos 

clandestinos são a terceira causa de 

intoxicação de pessoas no Brasil.



Sinais de intoxicação aguda
Os sinais mais comuns são dor de cabeça, 

enjoos, vômitos, irritação e inflamação da pele ou 

dos olhos, ardência nas vias respiratórias. No caso 

dos solventes ainda podem aparecer sintomas 

como confusão mental, sonolência e falta de 

coordenação. Não se deve provocar vômito ou 

dar qualquer líquido para a vítima beber. A pessoa 

intoxicada deve ser rapidamente levada para um 

hospital e o médico deve ser informado sobre 

qual produto estava sendo utilizado.
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Os cuidados para evitar intoxicações

✓   Leia com atenção os rótulos, para saber se o produto 

é tóxico, irritante ou corrosivo, como utilizá-lo 

corretamente e como agir em caso de emergência.  

Todo rótulo tem o número do telefone do fabricante 

para atender o consumidor.

✓   Utilize luvas e máscara respiratória ao mexer com 

solventes e outros produtos tóxicos. Cuidado para 

não respingar em áreas desprotegidas do corpo. 

Máscaras contra poeiras de nada servem contra 

vapores e gases. Tomar leite não protege nem 

desintoxica o organismo.

✓   Nunca misture produtos químicos diferentes, pois as 

consequências podem ser graves.

✓   Jamais utilize produtos químicos em ambientes sem 

ventilação. Mantenha portas e janelas abertas.

✓   Nunca compre produtos químicos clandestinos, sem 

identificação. Fora de controle, esses produtos são 

muito mais perigosos e provocam dúvida sobre o 

atendimento médico correto em caso de emergência.

✓   Não permaneça em ambiente onde está sendo 

aplicado algum produto tóxico – de limpeza ou 

pintura, por exemplo – se sua presença não for 

Existem máscaras de diversas marcas para 

proteção contra os solventes e outros 

produtos tóxicos. Para baixa 

concentração podem ser usadas 

máscaras descartáveis (custo médio 

de R$ 3,50) ou de maior duração 

(custo médio de R$ 15,00). Os dois 

tipos contêm filtro de carvão ativado e, 

no modelo mais caro, o filtro pode ser 

substituído. A duração média do filtro é 

de dois meses.

necessária. Caso tenha de trabalhar no mesmo 

ambiente, utilize máscara de proteção respiratória.

✓    Guarde os produtos químicos em ambientes 

protegidos do calor e com as embalagens bem 

fechadas. Geralmente são inflamáveis e evaporam 

com facilidade. Se os vapores de um produto 

estiverem concentrados num ambiente fechado, 

basta acionar o botão da tomada de luz para que 

ocorra uma explosão.

Orientação de emergência
Em caso de dúvida, existe um serviço de utilidade pública que funciona 24 horas.  

É o Pró-Química, uma linha gratuita para orientação em casos de emergência  

com produtos químicos em todo o Brasil – 0800 11 8270.
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esde o dia 1º de maio, o valor da con-

tribuição para o INSS dos inscritos 

como Microempreendedor Individual 

(MEI) teve uma redução de mais de 50%, 

passando de R$ 59,95 para R$ 27,25. Este é 

um incentivo para que mais pessoas deixem 

a informalidade e tenham direitos garantidos 

pela Previdência Social.

Mesmo assim, há quem tenha dificuldades 

para se manter em dia com as despesas men-

sais e acaba suspendendo as contribuições, 

correndo o risco de perder todos os benefícios 

Especial

Com planejamento 

e controle é possível 

manter uma situação 

financeira equilibrada. 

Muitas vezes, pequenas 

mudanças de hábito 

ajudam a economizar 

e podem fazer toda a 

diferença no preparo  

de um futuro  

mais tranquilo.

que o programa oferece. Se esse é o seu caso, 

veja se você não está gastando além do que 

deve com despesas desnecessárias.

Uma dica valiosa é planejar. Isso signifi-

ca definir objetivos de curto prazo (comprar 

uma ferramenta, por exemplo), médio pra-

zo (como reformar a própria casa) e longo 

prazo (ter direito a uma aposentadoria). 

Dessa maneira fica mais fácil juntar dinhei-

ro e ter força para evitar pequenos gastos. 

Assim, é possível manter o pagamento do 

INSS, sem se apertar.

   Planejar gastos é  
         importante para quem 
   quer se formalizar

Como organizar  
o orçamento  
da família

RECEiTASGAnhOS
VAlOr MEnSAl VAlOr AnuAl

Seu salário
Salário da esposa
Bicos

Total

DESPESASGruPO
ITEM VAlOr MEnSAl VAlOr AnuAl

Alimentação Padaria
Supermercado

Subtotal

Casa Água
Luz Aluguel Gás Outros

Subtotal
 
Comunicação Telefone fixo Celular

Subtotal
 
Futuro INSS

Poupança
Subtotal

 
Filhos VestuárioDívidas Prestação 1, 2 etcTransporte Ônibus

Gasolina Manutenção do carro
Subtotal

Saúde Remédios/Plano de saúde
Outros

Total

Todo objetivo é mais fácil de ser alcançado quando a gente 

planeja. No caso do nosso dinheiro é importante saber o que 

entra (receitas) e o que sai (despesas). A chave da tranquilidade 

é viver com o que se ganha, sem estourar os gastos. Para isso é 

importante fazer um bom orçamento doméstico.

Você pode montar sua lista mensal de despesas para ter uma 

visão de tudo o que gasta e controlar melhor o orçamento. 

Uma boa dica é separar as despesas por grupos. Veja o 

exemplo. E não se esqueça de incluir a mensalidade do INSS 

como investimento futuro. Olhe os números com atenção. 

Com isso é possível identificar para onde está indo o dinheiro 

e descobrir quais gastos podem ser reduzidos. Pode parecer 

pouco no mês, mas pequenas despesas juntas fazem diferença 

no fim do ano. Veja o caso do cigarro, que, todo dia, consome 

R$ 3,50 de quem fuma um maço diariamente. Ao longo de um 

ano o gasto acumulado é de R$ 1.277,50.



Um milhão de 
Empreendedores Individuais

No dia 17 de março, o Programa do 

Empreendedor Individual alcançou a marca de um 

milhão de trabalhadores formalizados. Lançado em 

julho de 2009, o programa tem a meta de chegar 

à marca de 1,5 milhão de empreendedores até o 

fim de 2011.  

Quem sabe você possa engrossar  

esse número ainda mais!

Saiba como se 
tornar um MEI

Para se cadastrar como 

empreendedor individual, 

o cidadão que trabalha por 

conta própria no comércio, 

na indústria e na prestação 

de serviços deve ter 

rendimento bruto anual de 

até R$ 36 mil, ou seja, sua 

média de ganho não deve ir 

além dos R$ 3.000,00 por 

mês, não ter sócio ou ser 

dono de qualquer outra empresa. Pode ter um empregado contratado 

que receba o salário mínimo ou o piso da categoria.

A inscrição só pode ser feita por meio do Portal do Empreendedor 

(www.portaldoempreendedor.gov.br). Quem não tem computador pode 

se cadastrar nos postos do Sebrae ou em parceiros do Empreendedor 

Individual, como as prefeituras e câmaras municipais. Procure saber na 

sua cidade qual o órgão responsável por esse cadastramento.

Ao pagar a contribuição previdenciária, o trabalhador passa a ter 

direito à cobertura do INSS, que lhe garante amparo em casos de doença, 

acidentes, aposentadoria por idade após 15 anos de trabalho, além de 

licença-maternidade e outros benefícios.
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Formalização garante bons negócios a gesseiro e pintor
Dois bons exemplos de como a formalização não apenas garante benefícios previdenciários mas também pode gerar mais oportunidades 

vêm de Eunápolis, BA. Em entrevista à Agência Sebrae, o gesseiro Erinaldo de Oliveira, 44 anos, e o pintor Edivaldo Pereira dos Santos, 

46 anos, contam como mudaram de vida depois que resolveram aderir ao Programa Empreendedor Individual.

Erinaldo trabalha com gesso há cinco anos, mas está legalizado desde agosto do ano passado. “Além de fazer bons negócios e de ver a minha 

renda aumentar, estou muito mais organizado. Antes nem sabia direito quanto lucrava, se tinha ganhado mais num mês do que no outro. Agora 

é tudo documentado. Sei de onde vem o dinheiro e aonde vai.”

O pintor Edivaldo saiu da informalidade há quase um ano. No mercado há 15 anos, ele diz que antes de se formalizar perdeu muitas opor-

tunidades porque não podia emitir nota fiscal, mas, agora, trabalho é o que não falta. “Acho que todo mundo que trabalha por conta própria 

deveria pelo menos procurar saber como funciona.”

Pedreira empreendedora
Historicamente, as mulheres brasileiras são consideradas as mais empreendedoras do mundo. 

De cada 100 empreendedores individuais, 45 são mulheres, segundo um levantamento feito pelo 

Sebrae. Dentre elas está Maria de Fátima da Silva, 52 anos, empreendedora que presta diversos 

tipos de serviço, como o de pedreira. Moradora do bairro Jardim Piedade, no Recife, Maria de Fátima 

conta que regularizou sua atividade para ter mais segurança em sua vida e garantir benefícios como 

a aposentadoria.

Em entrevista à Agência Sebrae ela conta que soube por uma vizinha que seria fácil se cadastrar: “Hoje 

pago bem pouco e posso ter o benefício de conseguir empréstimo no banco para investir em meu negó-

cio. Mas, agora, o que mais desejo é ter estabilidade e segurança, além da aposentadoria.”



Labirinto
Ajude o pedreiro a levar seus filhos para a escola.
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Passa-
tempos

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

Resposta
Resposta: Sol, cabelo loiro, tijolo azul, prédio amarelo, cor do cimento na pá, nuvens, prédio lilás

Sudoku
Teste o seu raciocínio praticando o Sudoku. 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.

3 8 7 6

7 9 5 6 2

9 4 5

8 2 4

2 8 9 6

9 4 1

2 5 6

3 2 8 5 9

8 1 3 2

538724196

794156238

612398745

385612974

421879563

976435812

257963481

143287659

869541327


