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Notas

Um dia especial para conhecer 
os clientes

expediente

As emissões de carbono, resultado do processo  
de impressão deste Jornal, foram compensadas  

através de plantio de árvores nativas de Mata Atlântica.

As emissões de carbono, resultado do processo  
de impressão deste Jornal, foram compensadas  

através de plantio de árvores nativas de Mata Atlântica.
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Emprego continua em 
alta para os pedreiros
Na construção civil, as 
perspectivas de emprego 
continuam boas. Segundo 
indicador do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), 
em março de 2012, o setor da 
construção civil foi o segundo 
maior gerador de empregos  
do país, com 35.935 novos 
postos de trabalho.

Mais de 400 funcionários de 90 unidades da 
Votorantim Cimentos de todo o Brasil foram visitar 
os clientes no dia 4 de abril. Muitos estiveram nos 
canteiros de obras conversando com pedreiros, 
mestres e engenheiros. Também foram visitadas 
concreteiras, indústrias de artefatos de cimento 
e lojas de material de construção. 
Foi a segunda edição do programa VC em 
Campo, que leva os funcionários dos escritórios 
e fábricas para conhecerem de perto os clientes e 
suas necessidades. 

Votorantim Cimentos na maior feira da construção
Neste ano, a Feicon Batimat – Salão Internacional da Construção – alcançou um número 
recorde de visitantes: 133.347 pessoas vieram de todos os estados brasileiros e de mais 
81 países para ver as novidades da 20ª edição da feira, que aconteceu em março. 
A Votorantim Cimentos também esteve presente na Feicon, mostrando produtos e 
soluções para todas as etapas de uma construção. No seu estande, o público pôde  

ver demonstrações da aplicação do impermeabilizante Votomassa  
Hydro Ban, rejuntamento Votomassa Spectralock Pro e Votomassa 
Contrapiso Autonivelante.
Os visitantes conheceram ainda todos os produtos e marcas por meio 
de jogos, vídeos e telas interativas. Além disso, foram apresentados aos 
benefícios do portal Mapa da Obra, da calculadora de concreto e de 
outros serviços oferecidos pela Votorantim Cimentos.

Estande da Votorantim Cimentos no principal evento do setor de construção 

da América Latina, que aconteceu em São Paulo.
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Calçada
fama

da

As mulheres arregaçam as mangas e colocam 

a mão na massa para reformar suas casas 

nas comunidades de Babilônia e Chapéu 

Mangueira, no Rio de Janeiro. 

a força
feminina!

Olha aí

C
om muita garra, as mulheres tam-

bém participam dos cursos de ca-

pacitação profissional (pedreiro, 

eletricista e bombeiro hidráulico) ofere-

cidos pelo programa Futuro em Nossas 

Mãos – parceria da Votorantim Cimentos 

com o Instituto Votorantim. 

No Rio de Janeiro, onde a Votorantim 

Cimentos ofereceu os cursos em apoio ao 

projeto Rio Sustentável, criado pelo Conse-

lho Empresarial Brasileiro para o Desenvol-

vimento Sustentável (CEBDS), a iniciativa 

confirmou a força feminina na construção 

civil. Confira os depoimentos de algumas 

mulheres que participaram das capacita-

ções, seja pensando no bem-estar da co-

munidade, em entrar no mercado ou tra-

balhar na própria obra.

“Minha família está orgulhosa de mim”

“Imagine só! Eu, com 57 anos, fazendo curso de pedreira! Minha 

família está orgulhosa de mim. A oportunidade foi muito boa, porque 

minha casa está ruim e eu mesma posso fazer os reparos. Também 

vou participar dos mutirões na comunidade, ajudando meus vizinhos. 

Eu me sinto segura de fazer o que aprendi no curso, que foi muito 

bom, especialmente na parte teórica. Sei o traço certo para fazer 

argamassa, sei identificar a qualidade dos materiais, estou pronta para entrar em ação.”

Reina Maria Pereira Silva, faxineira, três filhos e três netos.

“O curso mexeu com 
minha autoestima” 

 “Já estou usando o conhecimento 

do curso na reforma de minha casa. 

Coloquei uma janela que há muito 

tempo eu queria. A gente não tem 

confiança de chamar um pedreiro 

desconhecido. O curso mexeu com 

minha autoestima. Eu me sinto útil, 

participo de mutirões na comunidade, 

ajudando outras pessoas. Os homens 

fazem o serviço mais pesado, as 

mulheres ficam com o acabamento. 

Tive apoio de todo lado. Minha patroa 

me liberou para fazer o curso na parte 

da manhã e no final estava lá na 

minha formatura.”

Rosalina dos Santos Moura, 

cuidadora, três filhos, um neto.

“Novas amizades surgiram”

“O curso trouxe uma oportunidade única para nós. 

Tem gente que já está trabalhando com construção. 

Eu já aproveitei o que aprendi para colocar azulejos 

e eliminar um vazamento na minha casa. Agora vou 

reformar meu quarto. Eu já tinha uma noção desse 

tipo de serviço, mas agora eu tenho a confiança de 

fazer o certo. Se eu tivesse oportunidade, trabalharia 

nessa área. Outra coisa importante do curso foi aproximar 

pessoas que se conheciam, mas que não formavam vínculo. 

Novas amizades surgiram.”

Jaqueline Souza da S. Venâncio.

“Chegou a oportunidade de  
colocar a mão na massa”

“Sempre tive curiosidade pela construção.  

Via meu pai fazendo algum serviço em casa e tinha  

vontade de ajudar, mas não tinha condições.  

A oportunidade de colocar a mão na massa chegou  

com o curso. No começo, minha filha não me  

apoiou muito, pois achava que era serviço pesado  

para mim. Coisa de filha mesmo. Agora ela está orgulhosa.  

Meu principal objetivo é reformar minha casa.  

Quero fazer uma coisa bem diferente e estou preparada para isso.”

Renata Aráujo, 40 anos, costureira, 1 filha.
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O 
Mapa da Obra foi criado pela Votorantim Cimentos para ser consultado de forma simples. É gratuito e facilita a vida 

de quem trabalha na construção. E sempre traz novidades, como matérias jornalísticas, vídeos e “podcasts” (conteúdo 

gravado em áudio para ser ouvido). 

O usuário pode ler, assistir ou ouvir informações úteis para o seu desenvolvimento profissional. Desde que entrou no ar, o 

portal continua ampliando suas atrações. Veja o que você encontra lá. 

Canteiro
obras
de

“Portal” é o nome de sites na internet que têm 

informação diversificada e em grande quantidade. 

O Mapa da Obra é assim: completo e interessante 

para quem trabalha na construção civil. É o jeito 

mais fácil de modernizar o seu canteiro de obras.

 Você conhece  
  o portal  
Mapa da Obra?

   Produtos e Soluções

Ao entrar nesta área o leitor terá detalhes de toda a linha 

de produtos da Votorantim Cimentos. Para ter uma ideia, é 

possível conhecer os tipos de cimento ou argamassa e onde 

aplicar cada um. As informações estão separadas por segmen-

tos: Cimento, Argamassa, Cal, Concreto, Agregados (areias e 

britas) e Insumos Agrícolas. Agora ficou fácil matar a vontade 

de saber tudo sobre cada produto. 

   História e Inovação

Esta área conta um pouco da história da construção civil e 

da Votorantim Cimentos, que foi fundada em 1936. A parte 

de Inovação e Tecnologia mostra como a Votorantim Cimen-

tos está em constante busca pelo aperfeiçoamento de seus 

produtos, processos e serviços. Para quem quer se atualizar 

e entender melhor a indústria, é um prato cheio.
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   Ferramentas

Não erre na medida nunca mais. Agora é possível saber a 

quantidade certa de argamassa para a obra usando a “Calculadora 

   Galeria de Obras

Quer conhecer como alguns clientes encontraram a solução 

para suas obras com apoio dos produtos e serviços da Votoran-

tim Cimentos? Então visite a área Galeria de Obras. Um exem-

plo é o de um condomínio do Distrito Federal, que precisou de 

um rejunte especial, já que os comuns não atendiam à especi-

ficação da obra. A solução foi usar o Votomassa SpectraLock. 

Na página principal do 

Mapa da Obra, cada leitor 

encontra conteúdo exclusivo 

para o seu perfil e suas 

necessidades: arquitetos, 

engenheiros, profissionais 

da obra, consumidor final ou 

profissionais de revenda.

A seção Profissional de 

Obra abre outras páginas de conteúdo 

específico para os pedreiros. É possível, 

inclusive, ler as edições do Jornal do 

Pedreiro. Ou ainda ouvir entrevistas  

no Papo da Obra. 

Escolha o seu perfil e  
acesse novas informaçõesUm dos pedreiros interessados 

no portal é Clovis Dias da Silva, de 

São Paulo, 42 anos de idade e 18 

de profissão. Ele faz de tudo, mas se 

especializou em acabamento. Clóvis 

conta que gosta de acessar o Mapa 

da Obra, pois viu que é útil para se 

manter atualizado sobre as novidades 

do mercado. Ele disse também que 

informação e conhecimento são 

importantes para o desenvolvimento de 

todo bom profissional. “Outro dia eu 

queria saber qual era a argamassa certa 

para assentar pastilha, fui lá no portal e 

encontrei”, disse.

Valdemir Batista Santos, 47 anos, 

conheceu o portal em setembro do ano 

passado e até deu entrevista ao Jornal 

do Pedreiro na época comentando 

como é fácil se cadastrar. Desde então, 

ele acessa o Mapa da Obra pelo menos 

três vezes por semana. O pedreiro, 

natural de Ubatã, BA, encontra muita 

informação técnica que ajuda a 

aprimorar seus conhecimentos, mas, 

para ele, o melhor de tudo é a utilidade 

da Calculadora de Rendimento, que 

indica a quantidade da argamassa ideal 

para cada serviço.

Útil, fácil de usar e de graça, o 

Mapa da Obra mostra o seu valor para 

pedreiros como o Valdemir, que já sabe: 

aplicar o produto certo e na quantidade 

exata é uma questão de profissionalismo. 

Passo a passo para trabalhar melhor 

Nesta seção, você encontra matérias e vídeos com informações para 

facilitar seu dia a dia, como explicação sobre ferramentas, equipamentos 

de proteção individual e outras dicas importantes para você. 

de Rendimento” do Mapa da Obra. Ela faz isso para você. Basta 

preencher algumas informações, como o tamanho da peça (em 

cm) e a área a ser revestida (em m2), e a resposta sai na hora. 

Outra ferramenta bastante útil é o “Pedido de Cotação”, 

que redireciona o leitor para o site da Engemix (concreteira 

da Votorantim Cimentos). É só seguir as instruções, fazer o 

cálculo do volume necessário e escolher o tipo de concreto 

adequado para a obra.
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Sustentabilidade  
       no canteiro de obras

Especial

Pequenas ações podem 

fazer uma grande diferença 

para a sustentabilidade 

do planeta.

O pedreiro pode ajudar o meio ambiente 

ao evitar o desperdício e  

manter o canteiro organizado.

A
palavra sustentabilidade significa equilibrar o crescimento econômico 

com o desenvolvimento social e a preservação do meio ambiente. 

O tema é tão importante que lideranças mundiais estiveram neste mês no 

Brasil para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 

chamada de Rio+20. Diversos debates foram realizados no Rio de Janeiro para 

definir ações pelo desenvolvimento sustentável nas próximas décadas.
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A cartilha do Ecogildo foi publi-

cada pelo SindusCon/SP, o Sindi-

cato da Construção de São Paulo 

para levar consciência ambiental 

aos canteiros de obras. Confira as 

dicas do personagem e pratique 

você também:

  Usar bem a água e a energia 

elétrica. Se vir uma torneira 

aberta, feche. Se encontrar uma 

luz acesa à toa, apague.

  Utilizar de forma correta 

os materiais para evitar o 

desperdício.

  Separar e armazenar cada 

resíduo no lugar certo.

“Ecogildo, uma vida melhor:  
              construir sem destruir”

  Evitar o excesso de barulho, de 

poeira e derrame de sujeira na rua.

Dicas do Jornal do Pedreiro

  Comprar madeira de 

reflorestamento e com selo que 

garante a sua procedência.

  Usar materiais de empresas que 

investem na proteção do meio 

ambiente, como é o caso da 

Votorantim Cimentos.

  Evitar a poluição visual. Pintura 

simples ou grafite em tapumes 

tornam a paisagem mais agradável.

  Manter o canteiro organizado 

e limpo e, sempre que possível, 

evitar a geração de entulho.

Saiba mais lendo a edição nº 16, 

de abril de 2008, do Jornal do 

Pedreiro. Procure nos arquivos  

do portal Mapa da Obra  

(www.mapadaobra.com.br). 

Faça você mesmo

Não é preciso esperar pelas orien-

tações da ONU ou do governo, cada 

um pode fazer a sua parte para a sus-

tentabilidade, inclusive no canteiro de 

obras, onde pequenas ações podem 

fazer uma grande diferença. 

Para começar, deve-se evitar o des-

perdício de material. Por exemplo: só 

o fato de armazenar corretamente 

os sacos de cimento ou argamassa já 

reduz o risco de perder os produtos 

porque suas embalagens rasgaram ou 

molharam. 

Manusear com mais cuidado os ti-

jolos e blocos para não quebrá-los é 

outra boa atitude. Mais uma ação po-

sitiva é tentar aproveitar um pedaço de 

piso ou revestimento cerâmico antes 

de recortar outra peça. 

Sustentabilidade não combina  

com informalidade

Além do aspecto ambiental, é preciso 

ficar atento ao social, pois sustentabili-

dade não combina com falta de direitos. 

Tanto o empreiteiro quanto o autônomo 

precisam pensar nisso, pois a formali-

zação garante uma vida mais digna, e 

quem paga sua contribuição estará co-

berto pelos benefícios da Previdência 

Social. Aqui, a dica é saber como se tor-

nar um Microempreendedor Individual 

(MEI), para sair da informalidade. Enten-

da melhor o assunto, lendo as edições 

do Jornal do Pedreiro de 2011.
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Leitor

Esta reportagem foi feita por sugestão 

do nosso leitor Wilton César Reginaldo, 

de Votorantim, SP, que demonstrou 

curiosidade sobre o processo de 

fabricação do cimento. 

M
uitos leitores escrevem para saber mais sobre o processo de produção do ci-

mento. A curiosidade é grande e o Jornal do Pedreiro buscou inspiração no 

portal Mapa da Obra (www.mapadaobra.com.br) para falar desse assunto 

e mostrar como funciona uma fábrica da Votorantim Cimentos.

Produzir cimento de alta qualidade é uma atividade que exige investimentos, tec-

nologia avançada, equipes técnicas bem preparadas, matérias-primas disponíveis 

em grande escala e uma ampla rede de distribuição da produção. 

A Votorantim Cimentos está entre as principais fabricantes mundiais de cimen-

to, concreto, argamassas industrializadas e agregados, com presença em mais 

de 20 países na América do Sul, na Europa e nos Estados Unidos. Agora você vai 

saber como nasce o produto que você usa em suas obras.

A qualidade da matéria-prima,  

o processo de fabricação  

e o controle de qualidade  

fazem a diferença do cimento  

na obra. Veja na página  

ao lado um resumo do  

processo de fabricação.

Qualidade. Em todo o processo de produção são 

recolhidas amostras para análises físicas e químicas 

nos laboratórios de controle de qualidade das fábricas.



As rochas, desmontadas com máquinas e equipamentos, 

são transportadas para um britador. Reduzidas a brita, são 

armazenadas num pátio (área de pré-homogeneização).

A farinha é armazenada em silos especiais e passa por pre-

aquecimento, em contato com gases que saem dos fornos, 

o que reduz o consumo de energia. Em seguida, é enviada 

para o forno rotativo, com temperaturas de até 1.450 graus, onde é 

transformada em clínquer (veja abaixo como é esse material).

2

4Os dois principais mate-

riais que vão compor o 

cimento passam então 

por uma balança para dosagem, 

na proporção de 90% da brita 

de calcário e 10% de argila. Esse 

composto segue para o moinho, 

onde se transforma num pó bem 

fino, chamado de farinha. Todo o 

processo tem filtros que evitam 

emissões de pó para a atmosfera.

3

O processo de fabricação de cimento começa com a mine-

ração de calcário, principal matéria-prima do produto, por 

meio do desmonte de rocha.1

9

Clínquer Escória Calcário Gesso

O clínquer passa então por um processo de resfriamento e é estocado em silos. Depois segue para nova moagem, na qual é mis-

turado com outros componentes que formam o cimento – gesso, mais calcário e pozolana (material argiloso rico em minerais) ou 

escória (resultante do processo siderúrgico). As porcentagens desses ingredientes é que vão determinar os tipos de cimento.5

A mistura segue para o moinho e atinge a granulometria, ou finura ideal. Nessa fase já se obtém um cimento de qualidade, que é 

estocado em grandes silos e depois vai para a área de expedição, em sacos ou a granel.6
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De bem
vida

com a

O
trabalho na construção civil exige 

muito esforço físico e o corpo é 

um instrumento de trabalho im-

portante para os pedreiros e demais pro-

fissionais da obra. Muitos se queixam de 

problemas como desconforto na coluna, 

dores nas articulações, nos ombros e 

nos braços. Para evitar isso tudo, aí vão 

alguns conselhos de um especialista.

Nosso corpo tem limites

Segundo Edir Strassburger, 

fisioterapeuta gaúcho com pós-

-graduação em Fisioterapia do 

Trabalho e Ergonomia, o tra-

balho na construção civil exige 

muito do corpo. “O pedreiro 

precisa tomar cuidado. Nosso corpo tem 

limites que, se forem ultrapassados, po-

dem produzir dores e lesões”, diz ele.

As lesões podem atingir qualquer 

parte do corpo, mas a queixa mais co-

mum no canteiro de obras são as do-

res nas costas, geralmente provocadas 

por erros de postura e no  

transporte manual de cargas. 

Quando os erros são 

repetidos por longo tem-

po, podem surgir proble-

mas crônicos, como bico de  

Os trabalhadores da construção civil precisam compensar o desgaste 

que sua atividade provoca. A ginástica laboral pode ajudar.

vezes a pessoa tem dor de cabeça ou 

nas costas por causa de músculos muito 

contraídos na altura dos ombros e do 

pescoço. Basta relaxar a musculatura 

para melhorar”, completa ele.

Preparar, compensar, relaxar 

A ginástica laboral pode ser realizada to-

dos os dias ou pelo menos duas a três 

vezes por semana. 

•  Preparar. Antes de iniciar o trabalho, 

pratique de 10 a 15 minutos, o que vai 

aquecer seus músculos, aumentar sua 

atenção e disposição. 

•  Compensar. Em intervalos de 5 a 8 

minutos, durante o dia de trabalho, 

para compensar posturas erradas e ta-

refas repetitivas. 

•  Relaxar. No final do expediente, mais 

5 a 8 minutos, para oxigenar e relaxar 

a musculatura.

Cuide bem do corpo,  
trabalhe com saúde

 papagaio. “Essas alterações, jun-

tamente com o desgaste dos 

discos entre as vértebras, são a 

maior causa das dores nas cos-

tas ou, pelo menos, o fator que 

mais desencadeia o problema. Sen-

do assim, o bico de papagaio não é o 

grande causador das dores na coluna.  

O problema é provocado pelos movi-

mentos anormais, que so-

brecarregam a coluna ver-

tebral. “Muitos pedreiros 

acabam abandonando a 

profissão por causa disso”, 

explica o fisioterapeuta Edir. 

Alongar para prevenir 

A ginástica laboral previne lesões e 

até mesmo acidentes, pois prepara o 

corpo para o trabalho. Com movimen-

tos leves de alongamento, o pedreiro 

aquece a musculatura e melhora a circu-

lação sanguínea, a condição física e até 

a psicológica. “Além disso”, informa o 

fisioterapeuta, “cor-

rige hábitos errados 

de postura, melhora 

a disposição e dimi-

nui os níveis de ten-

são geral. Algumas 

As normas técnicas 

determinam que um homem 

não pode suportar mais do 

que 23 kg. O peso no chão 

deve ser erguido somente 

com a força das pernas,  

nunca com a coluna dobrada. 



11

Vamos nessa?

Para aproveitar bem os 

exercícios, faça os movimentos 

lentamente, prestando atenção e 

permanecendo um tempo (conte 

de 1 até 20) em cada posição. 

Nunca force o exercício acima 

do limite do seu corpo, pois isso 

pode ser prejudicial. Vá devagar. 

Pouco a pouco seu corpo se 

tornará mais flexível e sentirá os 

benefícios da ginástica.

2. Esticar os braços 

em frente ao peito 

com os dedos das 

mãos entrelaçados e 

elevar os braços para 

cima da cabeça,  

como se estivesse 

se espreguiçando. 

4. Colocar a palma 

da mão esquerda 

sobre o cotovelo 

do braço direito, 

empurrando-o para 

baixo, por trás do 

pescoço. Repetir o 

movimento com o 

braço esquerdo. 

5. Esticar os dois braços para trás, 

deixando-os retos e empurrando o 

corpo para a frente. 

1. Inclinar o pescoço 

lentamente para o 

lado esquerdo (como 

se fosse encostar 

a orelha no ombro). 

Repetir o movimento 

para o lado direito. 

Depois, inclinar o 

pescoço para a frente 

e para trás.

3. Esticar os braços 

para trás com os dedos 

das mãos entrelaçados. 

Forçar os braços 

para cima, sempre 

lentamente. 

7. Apoiar o antebraço em uma 

parede, dobrar uma perna e 

esticar a outra, com os pés 

totalmente apoiados no piso. 

Empurrar a parede como se 

quisesse movimentá-la, sentindo 

o alongamento dos músculos da 

parte de trás da perna esticada. 

Repetir o movimento invertendo a 

posição das pernas. 

6. Segurar o pulso e 

inclinar o corpo para 

o lado esquerdo, 

lentamente. Repetir 

o movimento para  

o lado direito. 

8. Com o corpo reto, 

pés bem plantados e 

as mãos apoiadas na 

altura da cintura, 

inclinar a coluna 

para trás, mantendo 

as pernas retas, sem 

forçar nem balançar  

o tronco. 
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Passa-
tempos

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.

1 5 3 4 9

2 5

3 5 8 2

9 5 3 7 6

2 3 4 1

1 2 5 3 7

6 4 1 9

7 8

5 9 7 8 6

152734869

498126735

673598214

945317628

237869541

861245397

386451972

719682453

524973186

Jogo dos sete erros

Resposta: Cor do cabelo, chaminé, carrinho de mão, cor da cortina, grama, 
encosto da cadeira, raios do sol

Descubra as diferenças na brincadeira do jogo dos sete 
erros, que mostra o pedreiro acessando o portal Mapa da 
Obra na internet!

Humor 

Mapa da Obra: um portal 
com dicas e serviços para 
facilitar o seu trabalho.  
Do começo da obra ao 
acabamento. 

www.mapadaobra.com.br

Para lembrar que exercício físico faz bem à saúde, pedreiro fazendo ginástica no trabalho não perde a chance de fazer piada!


