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Jornal do

Em doze capitais do País, 
milhares de trabalhadores 
da construção civil estão 
envolvidos nas obras dos 
estádios dos jogos da Copa. 
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da construção, 
para o time

 a Copa do Mundo
já começou!

A história de 

Dirceu, o pedreiro 

que deixou a 

informalidade. 
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Dia do Pedreiro  
   é comemorado  
em dezembro
O pedreiro é um dos trabalhadores 
mais antigos da história do mundo.  
A profissão surgiu quando o ser 
humano saiu das cavernas e passou 
a construir sua própria casa.  
De lá pra cá só evoluiu.  
Marque no calendário e não 
esqueça mais: 13 de dezembro 
é Dia do Pedreiro. Você, que 
continua evoluindo com a 
profissão, tem mais é que 
comemorar!

Dezembro 2012
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O objetivo era angariar recursos para dar 

prosseguimento aos serviços prestados pela entidade

Mobilização em Corumbá  
beneficia obra social 
A tradicional quermesse da APAE (Associação de  
Pais e Amigos dos Excepcionais) de Corumbá,  
MS, realizada em 2011 pelo 15º ano, teve a 
participação de 30 funcionários da Votorantim 
Cimentos. O evento contou com o trabalho  
voluntário de pessoas ligadas a empresas, ONGs  
e clubes de serviço locais. 

1.  Escolha a sua aplicação.

1  Digite a área a ser revestida (m2). 

2   Selecione a espessura do 
reparo ou nivelamento.

 
3  Clique em CALCULAR. 

Quer saber a quantidade exata de argamassa que vai usar? Então acesse o portal 
Mapa da Obra (www.mapadaobra.com.br). A ferramenta Calculadora é uma  
mão na roda. Muito fácil de ser usada. Acompanhe o passo a passo:

Calculadora facilita a vida do pedreiro

1 2Escolha a sua aplicação Escolha a sua superfície

Há cinco opções. Escolha uma e 
vá para o passo seguinte.

São 15 opções. Clique em uma delas 
e em seguida vá para o passo 3.

Clique em CALCULAR

3 Digite as dimensões da peça (cm) Utilize as setas azuis para cima ou para baixo para informar o 
tamanho das peças em Largura e Comprimento.

0 x 0
Largura Comprimento

Pronto!
O resultado sai no campo  

em branco acima do passo a 
passo, com uma ou mais opções 

de Votomassa e a quantidade  
que você vai usar.

4 Digite a área a ser revestida (m2) Não tem segredo, é só informar quantos metros 
quadrados você vai revestir.

CALCULAR0

Notas
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Calçada
fama

da

Doze cidades-sede preparam seus estádios para receber os jogos da Copa de 2014.  

É serviço para uma seleção de profissionais da construção civil.

As 12 arenas:

Belo Horizonte

Brasília

Fortaleza Manaus

Natal Recife

Salvador São Paulo

Porto Alegre Rio de Janeiro

Cuiabá

Curitiba

O santista José (à esquerda) mora 

em Itaquera, na zona leste de São 

Paulo. Está perto da obra. Já o 

colega corintiano mora longe,  

na zona sul da cidade. Os dois se 

encontram todos os dias com outras 

dezenas de trabalhadores para 

erguer o estádio que vai  

abrir a Copa de 2014.

da construção
entra em campo

o time
O estádio que mais conta com  a mão de obra feminina é o de  Belo Horizonte. Dos cerca de  900 operários que trabalham  para erguer o novo Mineirão,  mais de 100 são mulheres. 

Você sabia?

 
lguns estádios estão sendo cons-

truí dos, outros reformados, tudo 

dentro de padrões e normas da  

Fifa (Federação Internacional de Futebol). 

As obras começam a ganhar ritmo, e as 12 

arenas já estão empregando milhares de 

trabalhadores da construção civil, como é 

o caso dos pedreiros José Amaro Pereira 

dos Anjos, 53 anos, e Ricardo de Souza, 

29 anos. Os dois trabalham na construção 

do futuro estádio do Corinthians, no bairro 

de Itaquera, em São Paulo, local já escolhi-

do como sede da abertura da Copa.

O santista 

José é baiano de Bominal e está em São 

Paulo desde 1973. Apesar de torcedor do 

Santos, ele diz que numa obra importante 

como essa não há time do coração, pois 

o que vale mesmo é o trabalho bem-feito. 

Pai de quatro filhos e avô recente, o 

experiente pedreiro atuou por 25 anos 

como autônomo, antes de aceitar a 

oferta de ser empregado. “Como au-

tônomo eu não tinha essa experiência 

de troca pessoal e profissional que um 

grupo grande permite”, diz.

Com carteira assinada e benefícios 

estendidos à família, José faz um traba-

lho ao qual está acostumado: concreta-

gem. Para ele é uma grande satisfação 

fazer parte do time da construção de 

um dos estádios da Copa.

O corintiano

Ricardo é paulistano. Torce pelo Co-

rinthians e, por isso, está muito feliz 

pela oportunidade de ajudar a construir 

o estádio. Na casa dele só tem corintia-

no: os oito irmãos e o pai, com quem 

aprendeu a profissão. “Ele me ensinou 

tudo o que eu sei”, diz. Ricardo con-

tinua acumulando conhecimento dia 

a dia no canteiro de obras. “A gente 

aprende muito com os colegas mais ex-

perientes”, destaca.

É a segunda obra dele com a Constru-

tora Odebrecht. A primeira foi a linha 4 

– amarela do metrô de São Paulo, onde 

trabalhou por dois anos e meio. “Quem 

trabalha bem acaba passando de uma 

obra para outra”, conta.



4

Ferramentas: quem usa 

As ferramentas são parceiras 

importantes dos pedreiros e 

representam o seu ganha-pão. 

Por isso, profissional  

que se preza conhece bem 

o uso de cada uma e cuida 

delas com carinho.

S
aber para que serve cada ferramenta é uma condição indispensável para o bom 

desempenho e a qualidade dos serviços do pedreiro. Com a ferramenta certa, as 

tarefas podem ser feitas com maior rapidez e perfeição. Por outro lado, improvisar 

ou “quebrar o galho” é o caminho mais curto para o erro e para o acidente de trabalho. 

Luiz Roberto Gasparetto, coordenador técnico do Senai-SP, lembra que é co-

mum o pedreiro deixar o ajudante confuso ao pedir alguma ferramenta. “Esse des-

conhecimento é negativo para quem deseja um lugar no mercado” – diz o coorde-

nador, que faz recomendações importantes: 
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As principais ferramentas e suas finalidades:

Martelo:  

colocação e remoção de pregos, 

eventualmente para retirada de  

argamassa endurecida de pequenas áreas.

Mangueira de nível:  

mangueira transparente, utilizada 

com água para medir nível.

Linha:  

orientação e colocação de blocos, 

demarcação das valas de fundação do 

terreno e das paredes sobre alicerces.

Facão:  

cortar e afiar madeira.

Esquadro:  

medir ângulos retos (90º).Escala:  

medições de 1,00  

ou 2,00 metros.

Enxada: capinar, misturar concreto  

e argamassa e para fazer valas para fundação.

Desempenadeira ou desempoladeira:  

nivelar superfícies cobertas com concreto.

Colher de pedreiro:  

a mais comum das ferramentas, utilizada 

para pegar e mexer pequenas quantidades de 

argamassa e para fracionar blocos construtivos. 

Chave para dobrar ferro:  

dobrar barras de aço.

Cavadores:  

ferramentas de  

uma e de duas faces. Usadas para 

aberturas de furos no terreno.

Carro de mão:  

transporte de materiais  

e de entulho.
Bandeja:  

caixa usada para  

carga e transporte de argamassa.

Balde:  

medição de água 

e de traço de 

concreto.

Arco de serra:  

cortes de barras de aço, 

tubos metálicos ou de PVC. 
Alicate:  

corte e amarração 

de arames e fios.

Alavanca:  

cortes de terrenos 

mais firmes.

conhece e cuida!
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O pedreiro Márcio Antonio Moreira 

Oliveira, 34 anos, mineiro de Divisa 

Alegre, aprendeu a usar e a cuidar das 

ferramentas com o pai e observando 

o trabalho de outros pedreiros. “Uso 

mais de dez ferramentas diariamente e 

percebo que, sem elas, não faço nada. 

Então, tenho carinho por elas. No final do 

expediente, recolho, lavo, seco e guardo 

as ferramentas. Faço isso com prazer.” 

“Sem elas,  
não faço nada”

  As ferramentas devem ser sempre la-

vadas e limpas após o uso. Restos de 

argamassa, tintas e outros produtos 

agressivos podem comprometer a fer-

ramenta e o seu tempo de vida útil. 

As ferramentas metálicas, além de la-

vadas, devem ser secas.

  Instrumentos de medição, como es-

quadro, trena e mangueira de nível, 

por exemplo, não podem ficar jogados 

com o restante do material. Precisam 

ser bem acomodados em seus respec-

tivos estojos. A falta de cuidados com 

esses materiais pode comprometer o 

trabalho, pois a perda da precisão na 

medição pode levar o pedreiro ao erro. 

Esta reportagem atende aos pedidos de dezenas de leitores. Joaquim Carlos Perez, de São Paulo, 

técnico em edificações e mestre de obras, é um deles. Ele considera o uso correto de ferramentas 

o ponto-chave para o trabalho bem-sucedido: “Mesmo que o uso de ferramentas corretas demore 

um pouco mais, vale a pena. Fazer as coisas de qualquer jeito acaba quase sempre em desastre”. 

Tesoura:  

utilizada principalmente 

em cortes de vergalhões.

Torquês:  

corte ou dobra  

de arame recozido.

Soquete:  

compactar o cimento 

ou o solo.

Serrote:  

cortes de madeira.

Prumo de face:  

verificação da verticalidade da alvenaria, 

                   de portas, de pilar e de janelas.

Prumo de centro: 

verificação  

do centro.

Presilha:  

prender os sarrafos  

em arremates de alvenaria.

Ponteira:  

com o auxílio da marreta,  

usada para fazer furos.

Picareta:  

   abertura de valas.

Peneira:  

separar areia e 

material arenoso.

Pás:  

quadradas ou ovais, usadas  

para acerto de terreno, 

 abertura de valas e  

mistura de argamassa ou concreto.

Marreta:  

utilizada com a talhadeira para quebra 

de concreto ou argamassa endurecida, 

além de cortes de blocos ou  

de cerâmicas.

Talhadeira:  

corte de tijolos  

ou blocos.

Nível de bolha:  

verificar o prumo (vertical)  

e o nivelamento  

(horizontal).

Sarrafo:  

regularização  

de superfícies com 

acabamento de concreto  

ou argamassa. 

Trinchão:  

pintura de áreas  

em alvenaria.

Trenas:  

em diversos tamanhos, 

utilizada para medir 

distâncias entre vãos. 
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Assentamento de cerâmica: 

Todo cliente dá atenção especial para o piso, uma área 

atraente e muito valorizada num imóvel. Por isso, a 

distribuição das peças cerâmicas exige planejamento, muita 

atenção no assentamento e capricho nos detalhes. 

 
ara saber mais sobre assentamen-

to de peças cerâmicas, o Jornal 

do Pedreiro conversou com Fa-

bio Santos Rousseng, um especialista 

no assunto. Há pouco mais de dois anos, 

Fabio abriu uma pequena firma de presta-

ção de serviços que está fazendo sucesso 

no mercado. Atualmente ele está pres-

tando serviços numa obra de 5 mil m2, 

com uma equipe de oito pedreiros. Qual 

é o segredo do sucesso de Fabio?

Começar sabendo como vai acabar

“O primeiro passo é planejar o posi-

cionamento das peças no espaço”, – 

afirma ele. “É preciso ajustar o começo 

com o fim do assentamento. Começar 

um piso sem saber como vai terminar 

e sem calcular os recortes é um gran-

de risco. Geralmente dá problema que 

só tem conserto se tudo for arrancado 

para começar de novo”, comenta. Ou-

tras dicas importantes: 

o que é preciso fazer
■	 	Utilizar uma trena para tomar as medidas 

exatas da área de revestimento e de uma 

peça cerâmica, calculando o número 

de peças e sua distribuição adequada 

no espaço. Muito cuidado no planeja-

mento dos recortes, no encontro com 

outras paredes, portas, colunas etc. 

■	 	Se o ambiente não for muito gran-

de, o pedreiro pode até distribuir 

uma parte das peças numa deter-

minada área ou em fileiras, para ter 

uma noção real do assentamento. 

■	 	Geralmente se começa o serviço pe-

la porta, mas a principal referência 

do assentamento é a maior parede  

do ambiente.

de obras
Canteiro



Do restaurante para o 
sucesso na construção
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O leitor quer fazer bons serviços de revestimento
Carlos Alberto Rodrigues Mesquita, 39 anos, cearense de Crateús, escreveu 

para o Jornal do Pedreiro pedindo uma reportagem sobre os cuidados com os 

serviços de revestimento. Ele quer estar por dentro das novidades. Faz um ano 

e meio que Carlos está em Brasília, trabalhando em serviços de acabamento na 

construção de um conjunto de oito mil casas do programa Minha Casa, Minha Vida. 

“Planejar o piso é ganhar  
tempo e qualidade.” 

Antes de entrar para a 

construção civil, há dois anos e 

meio, Fabio montou um pequeno 

restaurante e acompanhou toda 

a obra. O negócio não deu certo, 

mas deixou uma valiosa lição.

“Eu vi que havia oportunidade 

no mercado da construção 

para quem se dispõe a oferecer 

serviços de qualidade em 

acabamento.” 

Fabio se empenhou muito para 

levar adiante a ideia. Começou 

por um curso no SENAI, muita 

leitura especializada e pesquisa 

na internet sobre técnicas de 

revestimento cerâmico em 

vários países. Quando se sentiu 

preparado, fez parceria com um 

experiente profissional da área, o 

pernambucano Simeão Matias 

do Bonfim, 40 anos.  

E assim nasceu a 

Azulejistas do Futuro, 

uma pequena 

empresa que está 

na internet, mas que 

ganha prestígio pela 

boca dos próprios 

clientes.

■	 	É muito comum encontrar paredes 

fora de esquadro. A diferença pode ser 

mínima, mas acaba num grande pro-

blema se não for compensada. É indis-

pensável verificar o esquadro das pare-

des antes de começar o serviço, para 

fazer a compensação se for preciso.

■	 	Não deixar fileiras ou áreas parciais de 

assentamento incompletas para termi-

nar no dia seguinte, pois é comum apa-

recer desnível de altura entre as peças e 

a situação pode piorar na complemen-

tação do serviço. O melhor é executar o 

assentamento do ambiente de uma só 

vez. Se não for possível, é preciso com-

pletar pelo menos um conjunto parcial 

antes de interromper o serviço, para dar 

sequência no dia seguinte. 

■	 	Evitar recortes nas extremidades 

das peças, pois elas podem quebrar. 

Além disso, filetes causam má im-

pressão no acabamento.

■	 	Usar ferramentas de corte de boa 

qualidade, para que as peças não fi-

quem com rebarbas. 

■	 	Aplicar argamassa nas duas faces 

(piso e peça cerâmica), para garantir 

boa fixação. 

■	 	Ler sempre as instruções de uso da 

argamassa e da cerâmica escritas 

nas embalagens. É uma medida sim-

ples e indispensável para a qualida-

de do serviço. 

■	 	Estar sempre bem 

informado sobre as 

novidades do setor. 

Simeão e Fabio, parceiros na 

Azulejistas do Futuro



Alguma dúvida?  
É só escrever! 
O Jornal do Pedreiro recebe muitas cartas de 
leitores de todo o Brasil, com dúvidas, relatos e 
perguntas sobre o trabalho nas obras. Selecionamos 
algumas delas para responder nesta edição.

Canal
aberto

Fale  

conosco
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Você pode escrever para o Jornal do Pedreiro usando agora  

o Fale Conosco, canal aberto na internet, no site Mapa da Obra. 

É só acessar: http://www.mapadaobra.com.br/FaleConosco.aspx

Também pode ligar gratuitamente para o telefone  

0800 701 98 98 ou usar ainda a ficha cadastral que  

é encartada em algumas edições do Jornal. 

pedreiro Joelson Oliveira Cam-

pos, de Propriá, SE, escreve para 

informar que forra o chão com 

plástico nas obras que executa.

O professor do SENAI, Joaquim Carlos 

Felício, diz que o Joelson está certo, pois 

o uso do plástico demonstra atenção e 

zelo por parte do pedreiro, principalmente 

em reformas. Mas, apesar disso, é preciso 

ser cuidadoso no manuseio e na aplicação 

dos materiais de construção para evitar ao 

máximo fazer sujeira. “É igual à cozinheira 

com o avental. Dá uma impressão ruim ver 

o avental todo sujo. Assim também é com 

o pedreiro. O plástico pode ser um desses 

simples, que se compram em casa de ma-

terial de construção. Até mesmo saco de 

lixo pode servir para forrar o 

chão. O ideal é chegar ao 

fim do dia com o plástico 

limpo”, diz Joaquim. 

 Assentamento de pastilha de vidro

Vitor Augusto Vila, de Cedral, SP, escreve: “Sou ajudante de pedreiro e gostaria 

de saber se há profissionais que fazem só assentamento de pastilhas de vidro?” 

Pela pergunta, o Vitor está interessado em se especializar. Antes de tudo é bom 

ter uma boa base de conhecimentos gerais da construção e, depois, partir para a 

especialização em uma área. O SENAI oferece cursos de pastilheiro e azulejista e 

ensina as técnicas para assentar pastilhas de vidro e porcelana com ferramentas e 

materiais corretos, de acordo com as normas de segurança. Informe-se pelo tele-

fone: (11) 3528-2000 ou pelo site www.senai.br. 

Para assentamento de pastilhas de vidro, a Votorantim Cimentos indica a Voto-

massa 254 Premium, uma argamassa colante de alta performance, também en-

contrada na cor branca.

 Acabamentos de quinas para azulejos 

O pedreiro azulejista Donisete Domingos, de Arujá, SP, está atento à qualidade 

do serviço que presta. Ele pergunta: “Quais são os tipos de acabamento das quinas 

para azulejos?”. 

A dica é ser bastante cuidadoso em todas as fases do assentamento, em espe-

cial nas medidas com o esquadro, para ter ângulos precisos. É comum lascar a 

peça cerâmica ao cortá-la. Para esconder essa imperfeição e proteger as quinas 

são usadas cantoneiras. Há, basicamente, dois modelos: a reta e a sextavada. O 

material empregado é alumínio, plástico ou PVC, em cores diferentes. A sextavada 

é montada no azulejo, dando acabamento curvo no canto. A reta é colocada 

depois do azulejo pronto (colada), o acabamento fica mais simples 

e o canto “vivo”, sem arredondar.



Nutrição e saúde  
    na mesa de Natal

De bem
vida

com a

Não desperdice os nutrientes
Dos alimentos comprados pelo consumidor, cerca de 30% são desperdiçados por falta 

de informação sobre o valor nutricional e a forma correta de preparo. Segundo Patrícia Neri 

Cavalcanti, nutricionista do SESI, “muitos alimentos de origem vegetal (frutas, legumes e 

verduras) podem ser usados integralmente (cascas, folhas, sementes e talos) no preparo de 

pratos nutritivos e saborosos”. Pensando no aproveitamento das sobras das festas de final 

de ano, encontre boas dicas no programa Alimente-se Bem do SESI, criado para ensinar a 

utilização integral dos alimentos. Veja na internet: www.sesisp.org.br.

P
ara evitar exageros e indicar aos 

leitores a receita de um prato sa-

boroso e ao mesmo tempo nutri-

tivo, o Jornal do Pedreiro ouviu a co-

zinheira Belonice Santarosa Souza e 

a nutricionista Eliane Videira.

A dobradinha deu certo. Além da 

facilidade no preparo, o prato é leve e 

tem um custo baixo. Provavelmente vai 

agradar a toda a família. 

Nutricionista aprova a receita 

A receita é de Belonice, baiana da re-

gião de Porto Seguro, onde era responsá-

vel pela cozinha do restaurante dos pais. 

Nice, como é chamada, sugere um prato 

relativamente simples de preparar, nutriti-

vo e saboroso, é claro. A receita foi elogia-

da pela nutricionista Eliane Videira:

“É um prato bom para ser consumido 

em ocasiões especiais, mesmo à noite, 

sem restrições para crianças ou idosos, 

desde que não haja exagero. O filé de fran-

go é uma carne leve e contém proteína 

com baixo teor de gordura. Os cogumelos 

são muito nutritivos, contendo proteínas e 

fibras. O creme de leite pode ser light, me-

nos gorduroso. E não é preciso preocupar-

-se com o álcool do vinho, pois ele evapora 

e só deixa o sabor no molho. Recomendo 

servir com arroz e uma salada de folhas.”

Chegou mais um fim de ano. Tempo de 

reunir a família para a confraternização 

de Natal e de Ano-Novo, em torno de uma 

mesa cheia de comidas deliciosas. Que 

o diga o mestre de obras Estevam, cuja 

esposa Belonice é cozinheira de mão-cheia.

Nice é casada há três anos com o mestre de 

obras Estevam Donizeti. Eles vivem em São Paulo 

e, desde então, ele passou a enfrentar um sério 

problema por causa dos dotes culinários da 

esposa: “Engordei 12 quilos em 3 anos!”

FILé DE FRANGO 

Ingredientes: 1 kg de peito de frango;  

1 colher (sopa) de margarina; 1 colher (sopa)  

de óleo; 1 pitada de açafrão; sal e pimenta a gosto.

Modo de fazer: tempere os filés e deixe numa 

travessa de vidro até o momento de grelhar. 

MOLhO MADEIRA 

Ingredientes: 2 xícaras (chá) de cogumelos 

fatiados; 1 colher (sopa) de margarina; ½ xícara 

(chá) de vinho branco seco; 1 e ½ xícara (chá) de 

molho que sobrará da fritura do filé (se não der, 

completar com um pouco de água); 1 colher (sopa) 

de farinha de trigo; 1 caixinha de creme de leite  

e salsinha picada.

Modo de fazer: refogue os cogumelos na 

margarina e adicione uma pequena dose de 

vinho branco, deixando ferver para evaporar 

o álcool (tome sempre cuidado quando usar 

bebida alcoólica para cozinhar). Junte o caldo do 

cozimento com a farinha, mexendo bem, e despeje 

na panela. Deixe cozinhar um pouco, junte o creme 

de leite, a salsinha e o sal, tomando cuidado para 

não ferver. Desligue o fogo e tampe a panela 

enquanto grelha os filés, colocando na frigideira 

um fio de óleo, apenas para não grudar. Quando 

estiverem levemente dourados, coloque os filés 

numa travessa e despeje o molho sobre eles. 

Está pronto. Bom apetite!

Filé de peito de frango com 
molho madeira e cogumelos

9
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irceu Taborda, pedreiro de Mafra, 

SC, é um Microempreendedor In-

dividual (MEI). Formalizado como 

prestador de serviço, ele paga R$ 32,25 

por mês para ter direito a uma série de 

benefícios. Um deles está no próprio va-

lor. Antes de ser MEI, pagava o INSS 

como autônomo, cerca de R$ 70,00 

mensais. Agora, o custo é menor e ainda 

dá direito a emitir nota fiscal e atender 

clientes que só pagam mediante apre-

sentação de nota, como é o caso de pe-

quenas, médias e grandes empresas.

Especial

Ter direito à aposentadoria e 

até mesmo a emitir nota fiscal, 

exigência de alguns clientes, 

são benefícios garantidos 

aos microempreendedores 

individuais.

dá valor aos direitos garantidos a quem 

paga a previdência. O pedreiro de Mafra 

aprendeu com a história, voltou a se 

registrar como autônomo e quando 

surgiu a lei do Microempreendedor In-

dividual logo procurou um contador e 

passou a ser MEI. “Nem paguei nada 

para o contador, que foi indicado pela 

prefeitura”, diz.

Benefícios garantidos

Além da cobertura da Previdência 

Social para ele e a família, Dirceu tem o 

apoio técnico do Sebrae e acesso a pro-

dutos e serviços bancários como pessoa 

jurídica, incluindo crédito com taxas 

menores. Veja quais são os benefícios 

que o pedreiro catarinense e outros mi-

croempreendedores individuais como 

ele têm direito.

O exemplo de Dirceu  
 e as vantagens da formalização

Risco da informalidade

O pedreiro tem um funcionário registra-

do e diz que é um erro de todo profissio-

nal trabalhar na informalidade. Ele mesmo 

tem uma história que serve de exemplo e 

motivação para muita gente que não pen-

sa em se formalizar.

Quatro anos atrás, Dirceu passou por 

sérios problemas de saúde. Foram ne-

cessárias duas cirurgias e 29 dias de in-

ternação. Por uma triste coincidência, 

ele havia pedido baixa pouco tempo an-

tes na prefeitura do seu registro como 

autônomo. Por isso, não teve direito ao 

auxílio-doença do INSS. “Tive que contar 

com a ajuda dos colegas”, lembra-se.

Lição aprendida

Nas horas de dificuldades, como as 

vividas pelo Dirceu, é que a gente mais 



Armador de ferragens na construção civil

Colocador de revestimentos

Comerciante de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

Comerciante de materiais de construção em geral

Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
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Quem pode ser MEI
No total, 467 ocupações se enquadram como MEI. Entre elas 

pedreiro, mas outras atividades da construção civil também 

estão incluídas na lei. Veja:

Perto de 1,5 milhão de formalizados

A legislação que oficializa os trabalhadores por conta 

própria entrou em vigor em julho de 2009. Desde então, 

mais de um milhão de pessoas foram regularizadas. Até 

dezembro de 2011, esse número deve chegar a 1,5 milhão. 

Aposentadoria e outros  
direitos garantidos

Aposentadoria por idade – mulher aos 60 anos e 

homem aos 65. É necessário contribuir por pelo menos 

15 anos e a renda do benefício é de um salário mínimo, 

com direito a 13º salário. 

Aposentadoria por invalidez – é necessário 1 ano  

de contribuição. 

Auxílio-doença – é necessário 1 ano de contribuição. 

Salário-maternidade – são necessários 10 meses  

de contribuição.

Pensão por morte e auxílio-reclusão – são direitos à 

família do segurado a partir do primeiro pagamento.

Quem fabrica blocos

Se o pedreiro tem uma pequena  

fábrica de blocos e tijolos, com a regularização  

do negócio e o alvará emitido pela prefeitura,  

acaba o medo de que a mercadoria seja confiscada.

Quanto custa?  
Até R$ 33,25 e mais nada! 

O custo da contribuição é de R$ 27,25 (5% sobre o salário 

mínimo vigente) para a Previdência Social, R$ 1,00 de ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para o 

Estado e R$ 5,00 de ISS (Imposto sobre Serviços) para o 

município. Para indústria e comércio,  

a contribuição é de R$ 27,25 mais R$ 1,00  

do ICMS. O prestador de serviço pagará 

R$ 27,25 mais R$ 5,00 do ISS.  

O custo máximo de formalização 

para quem realiza atividade  

mista é de R$ 33,25 por mês.

Onde e como se formalizar

O processo de formalização é gratuito, simples e feito 

exclusivamente pela internet. Basta acessar o Portal do 

Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br),  

informar os dados pessoais, imprimir o 

documento que será gerado e  

levá-lo assinado à Junta  

Comercial com cópia da  

identidade e do CPF. Se preferir 

pode pedir orientação também 

pelo Sebrae. Ligue de  

graça para 0800 570 0800.



Dicionário da construção
Você sabe o que significa: “caimento”, “habite-se”,  

“junta de dilatação” e “aglomerantes”?

Caimento: 
São inclinações que se deve dar aos pisos para permitir que  

a água escoe com perfeição para os ralos ou coletores de água.

Habite-se: 
Documento emitido pela prefeitura do município com a  

aprovação final de uma obra.

Junta de dilatação: 
Recurso que impede rachaduras ou trincas. São réguas  

muito finas de madeira, metal ou plástico que criam o  

espaço necessário para que materiais como concreto, cimento,  

granilite se expandam sem danificar a superfície.

Aglomerantes: 
São os materiais que unidos aos agregados formam os concretos ou as 

argamassas. Também chamados de ligantes, pois são componentes que 

dão liga, ou seja, têm a propriedade de colar os agregados.
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Passa-
tempos

Jogo dos sete erros
Descubra as sete diferenças entre os pedreiros noéis.

Resposta

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.

6 1 2 7 4 9

9 5 7

7 8 6 1

7 4

5 3 8 2 4 1

5 8

4 1 3 8

3 1 4

8 7 1 6 5 2

618327549

935416287

427589613

782641935

593872461

164953728

241735896

356298174

879164352

Dica de conforto acústico
A escolha das portas, janelas, material das paredes e de revestimento deve considerar a capacidade de absorção acústica para 

os ambientes, isto é, de evitar o barulho. Vidros duplos, materiais porosos, pisos macios absorvem o som e não deixam que 

ocorra reverberação. Isto torna os ambientes mais agradáveis e as pessoas menos estressadas.

Resposta: Bola azul, colher de pedreiro, detalhe da roda, marreta, boné azul, alça da desempenadeira, estrela dourada


