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Notas

A Votorantim Cimentos inaugurou 
um novo Centro de Distribuição 
em Maceió, AL, com instalações 
maiores e melhores que o antigo 
CD. A nova estrutura tem o triplo 
da capacidade de estocagem de 
produtos e vai permitir melhorar o 
atendimento aos clientes.

Novo Centro de 
Distribuição melhora 
atendimento  
em Alagoas

Votorantim Cimentos inaugura fábrica no Maranhão
A nova unidade fica na capital, São Luís, e entrou em atividade em dezembro 
passado. Tem capacidade para produzir 750 mil toneladas de cimento por ano 
e sua construção gerou cerca de 450 postos de trabalho. A operação da fábrica 
está gerando 180 empregos diretos e indiretos, fora o benefício de deixar o 
cimento Poty mais próximo do consumidor da região Norte do País.

Fique atento e avise aquele cliente que ainda não iniciou a 
reforma da casa por falta de dinheiro. O Conselho Curador do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou em janeiro uma nova 
linha de crédito para aquisição de material de construção, o Financiamento de 
Material de Construção (Fimac FGTS). Serão financiados até R$ 20 mil para quem 
está empregado e tem direito a FGTS. O prazo de pagamento será limitado a 
120 meses com taxa de juros máxima de 12% ao ano. Inicialmente, apenas as 
agências da Caixa Econômica Federal vão oferecer esse financiamento. 

A maior feira da construção 
na América Latina 
Se você tiver oportunidade, não deixe de 
visitar a Feicon Batimat, que acontece de 27 
a 31 de março, no Anhembi, em São Paulo. 
A feira contará com mais de 75 empresas 
– entre as quais a Votorantim Cimentos –, 
que apresentarão as principais novidades do 
mundo da construção civil.

Torne-se um especialista com o portal Mapa da Obra
O portal Mapa da Obra reúne diversas informações úteis para os profissionais da 
construção civil. Na área “Passo a Passo Para Trabalhar Melhor”, por exemplo, 
você tem acesso a vídeos e matérias sobre temas como segurança, utilização de 
ferramentas e aplicações de produtos. Acesse www.mapadaobra.com.br, e confira 
como é fácil e rápido ficar bem informado e ampliar os conhecimentos.

O produto feito na nova 

fábrica é o cimento Poty CPIII-40.

Crédito para material de 
construção facilita reformas
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Pedreiro do interior paulista é exemplo de como o setor da construção civil 

oferece oportunidades de crescimento profissional e pessoal.

E
le tem iniciativa e disposição para 

o trabalho, gosta de capricho, é 

comunicativo e interessado em 

aprender cada vez mais. Com essas ca-

racterísticas, Miguel Hernandes, de 

Bebedouro, SP, está aproveitando o bom 

momento da construção para crescer na 

profissão e ganhar dinheiro. Comprou 

até um carro zero-quilômetro.

Atualmente, o pedreiro trabalha em 

uma grande construtora como encarre-

gado de obras. Sua tarefa é fiscalizar se o 

serviço está adequado. “Eu faço o contro-

le de qualidade”, diz. Miguel é exigente.

Se encontra um piso riscado, uma tornei-

ra pingando, uma pintura manchada, não 

tem dúvida: manda refazer. “A gente 

precisa entregar a casa com tudo 

em ordem, 100%”, comenta.

Início ainda novo

Miguel está com 55 anos. Começou aos 

17 como servente, passou a “meia colher” 

e depois a pedreiro. Trabalhou de empre-

gado e como autônomo. Ficou afastado 

por quatro anos, quando experimentou o 

volante de um caminhão, mas percebeu 

que seu negócio é mesmo a construção 

civil. “Adoro o que faço”, afirma.

Miguel teve oportunidade de traba-

lhar no exterior. Foi convidado por uma 

construtora para ir para o Oriente Médio, 

mas recusou. Também não quis seguir o 

caminho de sobrinhos que trabalham 

na construção civil nos Estados Unidos. 

Ele preferiu ficar por aqui e não se 

arrepende, pois o Brasil está 

crescendo e precisando de 

bons profissionais. 

Profissional completo

O pedreiro Miguel é um profissional 

completo, porque gosta de aprender. E 

as empresas estão de olho em gente as-

sim. “Onde tem curso de graça eu faço”, 

conta. Entre os cursos que ele tem no 

currículo estão os de encanador, de ele-

tricista e até de técnico em telefonia. 

“Teve uma época em que eu trabalhava 

de pedreiro durante o dia, e à noite fazia 

reparo em sistema de telefonia.” 

Agora em fevereiro, Miguel deverá 

fazer um curso de mestre de obras na 

empresa onde trabalha e vai subir mais 

um degrau na carreira. Para descansar, 

ele gosta de ir ao sítio de um amigo, 

onde compõe músicas sertanejas. Já são 

17 “modas” dele gravadas por cantores 

profissionais.

Miguel entre os dois carros:  

o novo é só para passear e 

viajar, o mais velho era usado 

para o trabalho, quando ele 

era autônomo. Agora serve só 

para ir ao sítio de um amigo.
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Calçada
da fama

Um pedreiro em
crescimento



O profissional 

Se você deseja ter uma  

carreira promissora na 

construção civil, a hora é esta! 
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A
modernização do setor será rápi-

da e vai exigir maior capacitação 

e conhecimento para o pedreiro 

aproveitar o bom momento. O Jornal 

do Pedreiro entrevistou nesta edição 

o professor Joaquim Felício, que há 

18 anos atua na formação de pedrei-

ros. Ele dá dicas importantes para quem 

quer progredir na profissão.

Jornal do Pedreiro – Quais os passos 

iniciais para quem pretende come-

çar nessa atividade?

Joaquim Felício atua há 18 anos em São Paulo na capacitação de pedreiros e na formação de professores para a construção civil. Formado em ciências contábeis e em 
administração de empresas, prefere se identificar, orgulhosamente, como mestre de obras, que é sua função na construção civil.

do futuro do futuro do futuro 
risco de aprender procedimentos inade-

quados e prejudiciais ao seu desenvolvi-

mento profissional. 

Canteiro
de obras

Joaquim Felício – O mercado está 

muito atrativo, tanto para trabalhar 

como profissional registrado como por 

conta própria, inclusive para aproveitar 

a oferta de serviços terceirizados pelas 

empresas de construção. Para quem 

quer começar nesta área e não tem 

experiência, o caminho 

mais seguro e rápido é 

fazer um curso de ca-

pacitação. Claro que 

é possível iniciar como 

ajudante, mas este é 

um caminho lento, mais 

difícil e com menor remu-

neração. Além disso, 

quem começa na 

prática corre o 
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No ano passado o salário 

inicial na construção civil  

(R$ 993,33), ficou acima do 

salário pago pela indústria 

(R$ 941,83).Essa mudança foi 

provocada pela falta de mão de 

obra na construção. 

Além disso, um fator de 

grande peso nas diferenças 

salariais é a escolaridade.  

Um profissional com o ensino 

fundamental ganha até o dobro 

de quem não tem escolaridade, 

e os que têm o ensino médio 

completo recebem até 1/3 a 

mais do que quem tem  

apenas o ensino fundamental, 

segundo estudo da Fundação 

Getulio Vargas.

Salário da construção 
bate o da indústria 

JP – O que se aprende nesses cursos? 

JF – São atividades teóricas e práticas 

que dão confiança para trabalhar, como 

leitura e interpretação de plantas, ras-

cunho de croquis, uso do esquadro, do 

prumo, preparo da argamassa, assen-

tamento e outros conhecimentos pró-

prios de uma obra. Mas minha primeira 

preocupação é elevar a autoestima do 

pedreiro, mostrar sua importância para 

a sociedade. Quem constrói os edifícios, 

as fábricas, as pontes, os metrôs? A ati-

vidade de pedreiro exige habilidade, 

força e inteligência para criar e buscar 

as melhores soluções. É uma ótima pro-

fissão, e o pedreiro deve ser o primeiro 

a ter essa consciência. 

JP – A segurança do trabalho também 

faz parte dos cursos de capacitação?

JF – Sem dúvida! O conhecimento so-

bre prevenção de acidentes é tão im-

portante quanto o conhecimento técni-

co. Nas construtoras ninguém trabalha 

sem equipamentos de proteção e sem 

obedecer a normas de segurança. Entre 

os trabalhadores autônomos é preciso 

avançar muito nesse aspecto. Nessa 

área ocorrem muitos acidentes, geral-

mente por falta de equipamentos de 

segurança. Outra parte importante dos 

cursos é sobre meio ambiente, mostran-

do como economizar recursos, evitar 

descarte de materiais recicláveis, como 

entulho e madeira, e como encaminhar 

resíduos poluentes, como latas de tinta 

e óleos. Cuidar do meio ambiente é um 

exemplo de cidadania e faz diferença 

na imagem do profissional.

JP – Quanto tempo de curso é pre-

ciso para se capacitar um pedreiro 

iniciante?

JF – Os cursos são programados em ho-

ras de aula e divididos por fases. Nas 

diversas atividades (assentador, reves-

tidor, acabador, restaurador, entre ou-

tras), podem durar, em média, de 80 a 

160 horas de aula.

JP – E para quem já tem experiência 

profissional, mas não tem conheci-

mento teórico?

JF – Mesmo para esses, vale a pena 

frequentar um curso para reciclar co-

nhecimentos, descobrir novos recursos 

para facilitar o trabalho, reduzir custos, 

agilizar os serviços. A construção evo-

lui a cada dia, é preciso estar atento às 

novidades para não perder o compasso 

do mercado.

JP – Quais as principais qualidades 

que fazem um bom pedreiro? 

JF – O conhecimento é fundamental, 

mas há outras condições indispensá-

veis, como o interesse pelas novidades 

da área, organização, planejamento, 

limpeza da obra, apresentação do fer-

ramental, cuidados pessoais e orçamen-

tos justos. 

JP – O que se deve esperar da profis-

são de pedreiro no futuro próximo?

JF – Os economistas preveem que o Bra-

sil vá ter uma década de crescimento 

constante, o que é um ótimo sinal para 

a construção civil. Nosso país precisa de 

muitas obras. Só de moradias, faltam  

10 milhões de unidades. Portanto, o 

mercado promete muito trabalho para 

o pedreiro, mas tem um porém: a cons-

trução vai evoluir muito rapidamente nas 

técnicas e nos materiais. Haverá uma 

grande modernização e os profissionais 

têm de se preparar para essa mudança 

para garantir lugar no mercado. 
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Canal
aberto

O que você
quer saber
Muitos pedreiros escrevem querendo tirar dúvidas sobre vários assuntos ligados à 

construção civil. O que um quer saber pode ser de interesse de muitos outros. Confira. 
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✓  Fios com isolação e emendas malfeitas;

✓ Fiação inadequada para o disjuntor;

✓  Chuveiro conectado a fios de lâmpadas  

e a outros equipamentos;

✓ Fiação solta e sem proteção;

✓ Falta de fio terra na instalação;

✓  Extensão ligada na chave seccionadora da 

concessionária de energia sem passar  

pela chave de proteção; 

✓  Fiação enrolada em pregos nas paredes;

✓  Lâmpadas em posição baixa  

e sem proteção;

✓  Uso de extensões e de cabos de força 

comuns para máquinas e equipamentos; 

✓  Conserto de equipamentos elétricos  

sem o conhecimento necessário.

Por que acontecem tantos 

acidentes elétricos com 

colegas?

O pedreiro Valter Américo Ribei-

ro, de Lagoinha, São Paulo, faz 

uma pergunta que revela sua 

preocupação com este proble-

ma. E com razão. O choque elé-

trico é a segunda maior causa 

de acidentes, muitas vezes fa-

tais, na construção.

A origem da grande maioria 

dos acidentes com choques elé-

tricos está na falta de conheci-

mento de quem lida com as ins-

talações. Com eletricidade não 

se improvisa. Qualquer instala-

ção elétrica deve ser feita por 

um profissional especializado.

Para obter mais informações sobre este tema, acesse o site www.mapadaobra.com.br  
e consulte a edição 32 do Jornal do Pedreiro, páginas 4 e 5.

Principais razões dos acidentes:



77

Qual a forma ideal para se preparar uma base para recebimento de piso cerâmico?

O pedreiro azulejista Carlos Roberto da Silva, de Ituiutaba, MG, faz a pergunta e afirma 

também que “a Votorantim Cimentos tem produtos especiais para pisos cerâmicos, mas 

muitos pedreiros não sabem como utilizá-los de forma correta.”

Uma linha 
completa  
de produtos

O Carlos Roberto está 

certo. A Votorantim Cimentos 

tem uma linha completa 

de produtos para diversas 

aplicações, inclusive para 

preparo da base para 

revestimento com peças 

cerâmicas. Um deles é o 

Votomassa 84 Contrapiso 

Autonivelante. Outro é o 4201 

Matrix Contrapiso.  

As embalagens trazem 

orientações completas.  

Um dos tópicos é justamente 

o “preparo de superfície”. 

É preciso confirmar a 

disponibilidade desses 

produtos dependendo da 

região onde se está.
A base, ou contrapiso, tem a função de 

regularizar a área para ficar plana, resis-

tente e nivelada. Se o terreno estiver com 

muitas ondulações é necessário regulari-

zar por meio de corte ou aterro. “É preciso 

ainda compactar bem, fazer as mestras, 

forrar com brita compactada, umedecer e 

lançar a massa. O traço comum é 1:3 com 

areia média e a espessura de pelo menos 

5 cm”, diz Roberto Rodrigues, consultor 

técnico da Votorantim Cimentos. 

No caso de aplicação de contrapi-

sos sobre lajes, a superfície deve estar 

seca, limpa, sem poeiras, nem substân-

cias oleosas, tintas, eflorescência, res-

tos de argamassa ou outras condições 

que possam prejudicar a aderência 

da argamassa. Outra recomendação 

é umedecer previamente a base com 

nata de cimento e imediata-

mente aplicar a argamassa.

A base, ou contrapiso, não pode 

ter barrigas, e devem ser previstos 

todos os caimentos necessários. En-

tão é preciso ficar atento ao nivela-

mento, utilizar guias de referência e 

nível bolha. De forma geral, o prepa-

ro depende do tipo de utilização que 

este piso vai ter. 

“Se for uma garagem ou um depó-

sito, a base deve ser mais resistente para 

suportar as cargas, que serão maiores. Se 

for para banheiros e cozinhas ou áreas pe-

quenas, podemos adotar espessuras me-

nores. Em locais com a presença de água, 

tem que haver uma preocupação com os 

caimentos”, observa o consultor técnico. 



Telhado-jardim: uma 
solução que exige técnica

Fizemos uma pesquisa sobre telhados-verdes para 

responder a uma pergunta do pedreiro Vicente de 

Paulo Campos, de Osasco, São Paulo, que deseja saber 

mais sobre o assunto.

O telhado-verde é uma técnica de cobertura das 

construções (casas, prédios, indústrias) com uma 

camada vegetal, como um jardim suspenso. Pode ser 

um gramado para se tomar sol, um jardim com flores ou 

mesmo uma horta, sobre telhas ou lajes. As vantagens 

incluem proteção contra o calor e o barulho, absorção 

de poluentes do ar, retenção de água (contribuindo 

para a diminuição das enchentes), fácil manutenção, 

valorização e embelezamento do imóvel. A construção 

de um telhado-verde exige conhecimento especializado, 

para cálculo da estrutura, impermeabilização, drenagem 

e outras informações técnicas. 

De bem
vida

com a
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Horta em casa: um sonho Horta em casa: um sonho Horta em casa: um sonho Horta em casa: um sonho 
que o pedreiro pode realizarque o pedreiro pode realizarque o pedreiro pode realizarque o pedreiro pode realizar

Vantagens da  
horta doméstica
✓  Hortaliças e condimentos frescos  

sempre disponíveis;

✓  Alimentos mais nutritivos e saudáveis 

(sem agrotóxicos);

✓  Redução do calor no ambiente  

coberto com laje;

✓  Redução do gasto doméstico.

Este é um dos telhados-verdes criados por Robert Harris, especialista em construção 

sustentável. Está localizado no litoral norte de São Paulo. Sua estrutura, feita de 

bambu tratado, com arremates de cimento, é preparada para suportar 200 kg por m2. 

A impermeabilização foi feita com uma geomanta. 

M
orar na cidade não impede que uma família tenha uma horta em 

casa. O Projeto Plantando na Cidade ensina como cultivar alimen-

tos em lajes e outros pequenos espaços sem uso. O conhecimento 

do pedreiro é indispensável para realizar este sonho para os próprios fami-

liares e para seus clientes.

O projeto foi desenvolvido pelo engenheiro-agrônomo e professor universi-

tário Marcos Victorino. Confira o passo a passo da execução de uma horta 

montada sobre uma laje que, segundo o professor, oferece condições climáticas 

ideais para a produção dos alimentos. Mas outros locais podem ser utilizados, 

além de jardineiras, desde que bata sol.
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Faça os 3 pilares de apoio do 

canteiro, cada um com 5 blocos 

de cimento de 20 cm. Coloque 

uma telha canaletão 90 (25 cm de 

altura) sobre eles. A telha não pode 

ser de amianto para não contaminar 

os alimentos.

1

Feche as 2 extremidades da 

telha com 15 tijolinhos em 

cada lado, deixando abertura 

em um dos lados, com pequena 

inclinação, para a saída de água. 

Não é preciso furar a telha.

2

5

Agora, é só plantar e aguardar 

os primeiros resultados na 

mesa de refeições.6

Assente também 4 tijolinhos 

em cada lateral da telha, para 

ela não abrir com o peso da 

terra. São 16 tijolinhos no total.

Distribua 3 latas (20 litros) 

de brita ou cacos de telha 

no fundo do canaletão para 

drenar a água. Coloque uma manta 

de drenagem para cobrir as pedras  

em toda a extensão da telha.

3

4

Espalhe 800 kg (40 latas de 20 

litros) de terra pela telha.  

A medida é de 200 kg por m2.

Para fazer uma horta utilizando apenas uma telha 

canaletão, aí vai a dica do engenheiro-agrônomo 

Marcos Victorino:

✔  1 telha canaletão 90 de fibrocimento (4,6 metros)

✔ 46 tijolinhos

✔ 15 blocos de concreto (20 cm)

✔ 0,3 m³ de areia (15 latas de 20 litros)

✔ 1 saco de cimento

✔ 3 latas (20 litros) de brita pedra 1, para drenagem

✔ 5 m² de manta de drenagem (tipo bidim)

✔ 800 kg  de terra para jardim

Passo a passo

Se o local escolhido for a laje, antes 

de tudo é preciso saber sua capacida-

de de suportar a carga representada 

pelas telhas e pela terra que será uti-

lizada. Uma camada de 6 cm de terra, 

por exemplo, exige uma laje capaz de 

receber 200 kg por m2. 
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C
ada vez mais, o mundo percebe a força da cooperação. O tema teve sua 

importância reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), que 

proclamou 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas. O objetivo 

é chamar a atenção para os benefícios econômicos e sociais deste modelo de as-

sociação comunitária que muitos profissionais da construção precisam conhecer.

Em nosso País, o Sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil) 

reúne 6.652 cooperativas, com mais de 9 milhões de associados e que geram 

cerca de 300 mil empregos diretos. Há cerca de 30 milhões de pessoas ligadas 

ao movimento cooperativista no Brasil. 

São 13 ramos de atuação, dentre eles o habitacional, que tem 242 coope-

rativas, 101.071 associados e 1.676 empregados, segundo levantamentos de 

2010 da OCB. 

Uma forma de unir os pequenos empreendedores para 

dar força aos negócios, o cooperativismo é o assunto do 

ano e vale a pena conhecê-lo melhor.

Este é o ano 
 das cooperativas

Especial

Os princípios do cooperativismo
O cooperativismo está fundamentado em sete princípios:

1. Adesão voluntária;

2. Gestão democrática;

3. Participação econômica dos membros;

4. Autonomia e independência;

5. Educação, formação e informação;

6. Intercooperação;

7. Interesse pela comunidade.

Fonte:  Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB)

Construção de conjunto habitacional em  

Águas Claras, DF, sob administração da Cooperativa 

Habitacional dos Jornalistas (Coohaj).



O que é Cooperativa 

Cooperativa é uma forma de organização que tem como 

diferencial promover o desenvolvimento econômico e o  

bem-estar social simultaneamente. Baseado na união 

de pessoas, busca a prosperidade conjunta e não a 

individual. 

Quer saber como formar 
uma cooperativa? 

Procure orientação no Sebrae. Acesse 

www.sebrae.com.br ou ligue sem 

custo para 0800 570 0800. Outro site 

interessante é o www.ano2012.coop.br. 

O exemplo de Águas Claras

Uma cooperativa do ramo habitacio-

nal precisa fazer a sua autogestão e se 

destinar à construção, manutenção e 

administração de conjuntos habitacio-

nais para seu associados. Ou seja, deve 

ser permanente.

Um bom exemplo está em Águas Cla-

ras, cidade-satélite de Brasília, DF, onde 

vários prédios já foram construídos pelo 

sistema cooperativista desde o início dos 

anos 90. “São mais de 200 empreen-

dimentos e cerca de 30 mil pessoas 

envolvidas com o cooperativismo”, diz 

Manoel Messias Gonçalves da Cruz, 

coordenador nacional do ramo Habita-

ção da OCB.

Moradia por preço mais baixo

Em Samambaia, por exemplo, há, 

inclusive, um empreendimento hotelei-

ro em construção por meio de coope-

rativa. A meta é atender à demanda da 

Copa de 2014. Depois do Mundial de 

futebol, cada quarto será transforma-

do em apartamento de um dormitório.

As cooperativas administram os re-

cursos dos cooperados e contratam 

construtoras para executar a obra. 

Como elas não têm finalidade comer-
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cial, conseguem oferecer habitações por 

valores entre 25% e 30% inferiores aos 

do mercado, segundo Manoel Messias.

De Portugal vem um bom exemplo

“Portugal tem uma cooperativa de pe-

dreiros. O Brasil também pode ter”, diz o 

representante da OCB.

A Cooperativa dos Pedreiros por-

tuguesa foi fundada em 1914 por um 

grupo de operários especializados. Seus 

cooperados são responsáveis por várias 

obras importantes em Portugal. 

Além de executar trabalhos de constru-

ção e reforma, inclusive em outros países 

da Europa, a cooperativa possui uma ofi-

cina para serviços em mármore e granito.

Para saber mais  
acesse:  

www.coopedreiros.blogspot.com.



Chegou o caminhão da loja de material de construção. Nesta hora 

você deve:

  Conferir se o material entregue é o que consta na nota fiscal e 

se as caixas estão em bom estado;

  Comparar as informações da caixa do produto com o que 

consta na nota fiscal; 

  Verificar se todas as caixas recebidas têm o mesmo número  

no item “tonalidade”;

  Estocar o produto em ambientes protegidos do sol e da chuva.

Outra dica:  Caso precise comprar posteriormente outra quantidade  

de revestimentos cerâmicos, procure caixas do mesmo  

lote que foi comprado anteriormente.
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Passa-
tempos

Saiba o que fazer ao receber 
cerâmicas na obra

Descubra o que mudou neste estacionamento,  
encontrando os 7 erros.

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.

194638275

765142893

382795641

529463718

631587924

478219356

916874532

853921467

247356189

1 8 5

5 4 2 8

8 2 7 9 6 4

5 2 7

3 1 9 2

8 5 6

1 6 7 4 5 3

3 9 2 4

2 3 9

Fique atento!
Resposta: (1) o caminhão azul saiu do estacionamento, (2) o carro rosa trocou de lugar com o amarelo à sua frente, (3) o caminhão vermelho estacionou ao contrário, (4) o carro laranja 
está deixando o estacionamento, (5) o carro verde que estava entrando ocupou a vaga do laranja, (6) o carro com  reboque foi embora, (7) a vaga ocupada pelo carro roxo está vazia


