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Curso apoiado pela Votorantim Cimentos ensinou noções de construção 

civil em duas comunidades do Rio de Janeiro e deixou benefícios 

duradouros para muitos moradores.

O
projeto Rio Cidade Sus-

tentável está transfor-

mando as comunidades 

Chapéu Mangueira e Babilônia, 

no Leme, onde foi realizado no 

primeiro semestre deste ano. A 

iniciativa teve um objetivo: me-

lhorar a qualidade de vida das pessoas. 

Para alcançar esse objetivo foram definidas sete 

frentes de atuação apontadas pelos próprios mora-

dores. Uma delas foi a Melhoria Habitacional Susten-

tável, que desenvolveu ações para melhorar as con-

dições básicas das casas e garantir maior conforto, 

segurança e saneamento para as comunidades.

Entre as ações desta frente esteve a capacitação 

de moradores em quatro áreas da construção civil: 

pedreiro, serralheiro, bombeiro hidráulico (encana-

dor) e eletricista. A ideia era que eles mesmos pu-

dessem fazer pequenas reformas em suas 

casas, sozinhos ou por meio de mutirão. 

É isso que está acontecendo.

Porteiro e motorista,  

alunos do curso

Mais de 160 moradores se 

inscreveram para fazer os 

cursos. Um deles foi 

o porteiro José Ta-

vares, de 47 anos. 

Notas

Conheça algumas dicas que a Engemix, concreteira da 
Votorantim Cimentos, preparou para os profissionais da 
obra. Você sabia, por exemplo, que no recebimento do 
concreto é importante:

•  Verificar o lacre da bica da betoneira. Todos os 
caminhões da Engemix possuem um lacre de segurança. 
Caso o lacre esteja violado, não aceitar o concreto;

•  Conferir as informações contidas na Nota Fiscal (número 
do lacre, volume de concreto, abatimento – slump, 
resistência do concreto e dimensão dos agregados);

•  Aplicar o concreto em até 2h30 
da emissão da Nota Fiscal;

•   Respeitar a quantidade de água 
prevista no traço do concreto, 
sem acrescentar volumes  
em obra.

Você sabia? O motorista é o 
único profissional habilitado 
a fazer a adição de água no 
concreto. Após este ajuste, 
nenhum volume de água deverá 
ser adicionado.

Votorantim Cimentos com mais 
capacidade de produção 
A empresa expande fábricas, inaugura e constrói novas unidades 
que vão entrar em operação nos próximos anos. Confira: 

Ampliação da fábrica de Laranjeiras, SE – Entregue em 
outubro, a ampliação garante capacidade adicional de 800 mil 
toneladas anuais de cimento. Com isso, o total de produção da 
unidade chega a três milhões de toneladas por ano.

Inauguração da fábrica de Cuiabá, MT – Começou a operar 
em novembro com capacidade anual de 1,2 milhão de toneladas.

Construção de nova fábrica em Edealina, GO – A pedra 
fundamental foi lançada em novembro, com inauguração 
prevista para 2014, devendo produzir dois milhões de toneladas 
por ano.

Ampliação da fábrica de Rio Branco, PR – Terá capacidade 
adicional de dois milhões de toneladas até o final deste ano.  
Com isso, sua produção total passará de quatro para seis 
milhões de toneladas por ano. 

Mapa da Obra: 
histórias da vida real
Além de dicas e orientações técnicas, o portal 
Mapa da Obra, da Votorantim Cimentos, 
também traz histórias de sucesso de 
pedreiros de diferentes Estados do País. 
Gente como o paraibano Aefferson Queiroz 
da Costa, que tinha pouca experiência quando foi 
convidado a erguer uma igreja evangélica. Ou como o  
Antonio Almeida Silva, que iniciou sua carreira construindo um 
sobrado de 400 m2. 
Conheça essas e outras histórias curiosas e aproveite para enviar a 
sua história também. Acesse www.mapadaobra.com.br e clique em 
Profissional da Obra e, em seguida, em Calçada da Fama.
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Calçada
da fama

Construindo e reformando 
nas horas vagas

Guia de Concretagem Engemix 

Com a ampliação da fábrica de Laranjeiras (SE), 
o Centro de Distribuição de Caruaru voltou a 
fornecer o Cimento Poty CPII-Z-32 RS para o 
interior de Pernambuco. Com isso, os profissionais 
de obra da região podem escolher entre o Cimento 
Poty CPII-Z ou o Poty CPIV RS-RRAA na hora de 
comprar os produtos nas revendas.

Mercado de Pernambuco: 
mais Poty no interior 

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.

O Jornal do Pedreiro é uma publicação bimestral da Votorantim Cimentos dirigida aos profissionais que constroem o nosso Brasil e editada pela 
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“Foi ótimo. Posso fazer peque-

nos trabalhos em casa e até pra 

fora”, disse. Tavares gostou tan-

to da experiência que já admi-

te até deixar de ser porteiro. 

Quem sabe aprender mais 

para tentar uma nova carrei-

ra na construção civil. 

João Baptista da Silva, de 56 

anos, é outro morador que se encantou 

com o projeto. Ele é motorista de ônibus 

aposentado, fez o treinamento de bombei-

ro hidráulico e já realiza pequenos serviços 

em casa e em mutirão. “Já consertei vaza-

mento do meu banheiro e nos mutirões 

instalei louça sanitária e fui ajudante de 

pedreiro”, diz. 

Silva pensa em continuar e fazer um 

curso de pedreiro azulejista. Assim, 

estão surgindo novos talentos para a 

construção civil nas duas comunida-

des cariocas.

Depois das aulas  

dos cursos,  

mutirões de  

obras foram 

realizados  

nas comunidades. 

Iniciativa do Conselho 

Empresarial Brasilieiro 

para o Desenvolvimen-

to Sustentável, com o 

apoio de diversas em-

presas, dentre as quais 

a Votorantim CImentos
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É duro terminar uma construção 

e descobrir que a umidade está 

tomando conta dela. Por isso, é 

bom saber que durante a obra 

alguns cuidados podem evitar 

essa dor de cabeça.
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A
umidade é uma grande inimiga 

das construções. Ela pode penetrar 

a partir do solo, com a água das 

chuvas ou mesmo por vazamentos hi-

dráulicos. De todo modo, provoca gran-

des estragos na alvenaria e favorece a 

formação de fungos, que dão problemas 

respiratórios e alérgicos nas pessoas. 

Saiba como prevenir esse grave pro-

blema com as recomendações de um 

professor especialista em construções. 

Esta é a terceira e última reportagem so-

Canteiro
de obras

preocupação. São produtos com garan-

tia de qualidade, distribuídos em todo 

o Brasil com as marcas Votoran, Itaú, 

Poty, Tocantins e Ribeirão. 

• Um bom teste de argamassa é, 

no dia seguinte ao do assentamento, 

tentar arrancar um bloco com a força 

das mãos. Se a argamassa for boa você 

não vai conseguir. Mas para ganhar 

tempo e facilidade de trabalho, tam-

bém é possível utilizar argamassa in-

dustrializada, que já vem na proporção 

• Na preparação da 

argamassa na obra, 

uti lize cimento, cal e 

areia de boa qualida-

de. A areia deve ser limpa, sem sujeira 

e sem rejeitos de qualquer tipo. Siga o 

traço (proporção cimento:cal:areia) in-

dicado na embalagem do cimento. A 

boa argamassa une bem os blocos e su-

porta os movimentos de expansão e de 

retração da alvenaria, que acontecem 

com as mudanças do clima (frio, calor, 

umidade), embora isto não seja visível. 

Lembre-se: argamassa boa não é a mais 

dura, é a que absorve as movimenta-

ções da alvenaria sem fissurar.

• Utilizando cimento e cal da Voto-

rantim Cimentos você não tem essa 

Como construir  
uma casa seca 
e saudável

bre as dores de cabeça que podem apa-

recer depois das obras concluídas.

Xô umidade!

• O primeiro passo para evitar a umi-

dade é a impermeabilização da fundação 

da construção, sejam vigas, baldrames 

ou brocas (perfurações cheias com con-

creto). Toda alvenaria em contato com o 

solo tem de ser impermeabilizada. Exis-

tem hoje diversos produtos eficazes e fá-

ceis de aplicar.

• Quando a concretagem da viga 

baldrame estiver curada, aplique o im-

permeabilizante. Para erguer as pare-

des, utilize argamassa preparada com 

um produto impermeabilizante até 

mais ou menos 1 metro de altura.

certa e evita desperdício. A linha de ar-

gamassas Votomassa, da Votorantim 

Cimentos, tem produtos próprios para 

cada tipo de uso. 

• A boa execução do serviço conta 

muito para a eficiência das paredes de 

vedação. Elas devem ser bem apruma-

das, as juntas bem preenchidas, mais 

ou menos com 1 cm de espessura, e 

os blocos de concreto ou tijolos bem 

amarrados. Os blocos de concreto fe-

chados na face inferior não devem ser 

utilizados. 

• As lajes devem ser reforçadas com 

uma tela metálica ou protegidas por 

manta asfáltica ou mesmo por telhados, 

quando possível. Os beirais e rufos são 

outros recursos importantes para prote-

ger as edificações das chuvas.

A Votorantim Cimentos 

oferece ao mercado um 

produto impermeabilizante 

que pode fazer toda diferença 

na qualidade da obra.  

É a Votomassa HydroBan, 

um produto que forma uma 

membrana flexível, aderente 

a qualquer tipo de piso 

interno ou externo.

O HydroBan pode ser usado inclusive 

em piscinas, fontes, tanques de água, 

boxes de banho e até mesmo sobre 

metais e PVC. A alta tecnologia do 

impermeabilizante da Votorantim 

Cimentos substitui a aplicação de  

Votomassa HydroBan: o impermeabilizante de alta

resistência da Votorantim Cimentos para pisos

manta asfáltica e dispensa o 

uso de telas.

De fácil aplicação, o 

produto não exige mão de 

obra especializada e a secagem 

rápida torna mais ágil a 

instalação do revestimento,  

que é aplicado diretamente 

sobre a membrana.  

O impermeabilizante HydroBan 

ainda contém Microban, produto 

que protege o revestimento contra o 

desenvolvimento de bactérias e fungos. 

Além de tudo isso, é antifissuras (cobre 

fissuras até 3 mm) e fácil de aplicar,  

com pincel ou rolo de pintura.

Aconselhe seu cliente
Convença seu cliente a fazer 

impermeabilização para evitar prejuízo 

futuro com a umidade nos cômodos da 

casa. Afinal, se isso ocorrer, você também 

pode comprometer seu trabalho e sua 

imagem de bom profissional, depois de 

entregar a obra.

Especialista em vedação

Luiz Sergio Franco é mestre 

e doutor em Engenharia 

Civil pela Escola Politécnica 

da Universidade de São 

Paulo, professor e 

pesquisador da Escola 

Politécnica, onde dá 

aulas, inclusive de 

especialização em 

alvenaria estrutural e 

de vedação.



Adeus Ano Velho,

Pedreiros que deixaram 

suas cidades para 

trabalhar em São Paulo 

mandam lembranças 

para seus familiares  

e contam seus planos 

para 2013.
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A
ssim como os artistas vão aonde 

o povo está, os pedreiros também 

costumam ir aonde a obra está. 

O Jornal do Pedreiro foi visitar uma 

dessas obras e encontrou pedreiros que 

viajaram mais de 1.500 quilômetros para 

trabalhar na capital paulista.

A cidade abriga pessoas de todas as 

regiões do Brasil que chegam em bus-

ca de oportunidade de trabalho. Mui-

tos ficam para sempre. Outros só pen-

sam em voltar. Essa importante força 

de trabalho ajuda o País a crescer. A 

Ele tem 34 anos de idade e cinco de profissão. Gilmar Teixeira é um homem de pou-

cas palavras, mas quando fala é objetivo nas respostas. Perguntado sobre os desejos e 

os planos para 2013 disse que “espera boas novidades” e que seu plano “é trabalhar 

e ganhar dinheiro”. Ele é de Barro Alto, BA, onde a família vive da lavoura. Quando 

pensa na esposa, enteadas, pais e irmãos que ficaram longe, o pedreiro diz que de-

seja “um ano de boas colheitas”. Gilmar retorna em dezembro para a Bahia e a partir 

de maio estará novamente em São Paulo. “Aí fico até terminar outra obra”, diz.

Odair de Souza Medeiros tem 32 anos de idade e cinco de profissão. É natural de 

Souto Soares, BA. Chegou em São Paulo em outubro, mas em novembro já sentia sau-

dades. “Não vejo a hora de voltar”. Ele quer passar o Natal com a esposa e um casal de 

filhos, de 3 e 12 anos, e rever o pai, a mãe e os oito irmãos. Enquanto a turma lá cuida 

da lavoura, ele vira cimento e assenta tijolo, ajudando a terminar a obra. O desejo de 

Odair é que 2013 seja um ano de muita saúde e que a filha mais velha continue bem 

nos estudos. “Espero que ela estude bastante e faça uma faculdade”, diz.

O servente Oldair Santos de Amaral, 21 anos, é irmão do pedreiro Ailton. Está há 

um ano em São Paulo e veio com um objetivo: “juntar dinheiro e comprar uma moto.” 

Para realizar o sonho, ele já sabe que terá que ficar pelo menos mais um ano longe 

de Caém, BA. Lá ajudava a família a tirar leite das vacas e a fazer queijo. Agora, está 

aprendendo a ser pedreiro com os colegas mais experientes e pretende continuar 

na construção civil. “Espero que o ano que vem seja de muita saúde pra mim, meus 

amigos aqui e toda a família lá na Bahia.”

Há dois anos trabalhando em São Paulo, o jovem pedreiro Ailton Santos de Amaral, 

20 anos, deixou na pequena Caém, perto de Jacobina, BA, a mãe, nove irmãos e um 

cachorro de estimação. Ele tem planos de visitar a família no final de 2012 e avisa: “Es-

tou chegando, cuida aí do meu cachorro”. Para quem pensa em morar e trabalhar na 

construção civil em São Paulo, ele dá um conselho: “Vem com disposição, porque tem 

bastante trabalho”. Foi o que fez um irmão dele, Oldair, que é servente na mesma obra 

e pensa em comprar uma moto. 

Três meses em São Paulo, três meses em Barro Alto, perto de Irecê, BA. Vivaldo  

Moreira da Silva, 36 anos, tem feito o trajeto de 1.963 quilômetros entre as duas ci-

dades para ganhar dinheiro e sustentar a família, que ficou na Bahia. Lá deixou esposa 

e dois filhos, além dos pais e sete irmãos. Segundo Vivaldo, o tempo que passa longe é 

sofrido, porque o coração fica apertado de saudade. “Não é fácil, mas está compensan-

do e, agora no fim do ano, volto pra lá”, diz ele. E pede para a mulher já ficar preparada: 

“quero trazer ela e as crianças para São Paulo em 2013”.

Domingos de Oliveira Viana, 29 anos, está satisfeito com a vida em São 

Paulo, onde mora com a esposa e dois filhos pequenos. Mas fica com muita 

saudade dos parentes que deixou no Povoado Pau Ferro, na Bahia. Lá fica-

ram irmãos, avó e mãe, para quem ele manda um recado: “Que Deus aben-

çoe a todos, dê saúde e paz, o resto a gente corre atrás”. O pedreiro está 

há dois anos sem ver os familiares e planeja visitá-los nas férias escolares 

do ano que vem. “Logo estaremos juntos.”

turma que encontramos veio da Bahia 

para São Paulo. 

O Jornal do Pedreiro abre suas pá-

ginas para que os seis pedreiros baianos 

mandem mensagens de final de ano e 

as famílias possam matar a saudade!
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Não é fácil,  

mas compensa

Planos de faculdade  
para a filha

Disposição para 

trabalhar

Saúde e paz!  

O resto, a gente  

corre atrás

Feliz
Ano Novo!

Boas colheitas  
em 2013

Aprendendo  

a ser pedreiro



Quer saber mais? 

8

A
cor do cimento não tem qualquer 

relação com a sua qualidade e o 

seu desempenho”, explica o en-

genheiro Arnaldo Battagin, responsá-

vel pelos laboratórios de qualidade da 

ABCP – Associação Brasileira de Cimento 

Portland. A cor do produto é definida 

pelas matérias-primas usadas na fabrica-

ção, encontradas na natureza e por isso 

mesmo com diferenças no seu aspecto.

 

Alguns profissionais da construção civil costumam escolher o cimento pela cor.  

Uma antiga crença diz que o produto mais escuro é mais forte. Eles estão certos?  

De jeito nenhum! A tonalidade do cimento não diz nada sobre qualidade e resistência.

cimento, como as pozolanas, um tipo 

de argila, que contém óxido de fer-

ro e apresenta diversas tonalidades. 

Podem ser desde esbranquiçadas até 

o cinza escuro, incluindo variedades 

avermelhadas e rosa. Daí se explica as 

várias tonalidades do produto, que vão 

de cinza mais claro para o mais escu-

ro, até mesmo o cinza esverdeado ou 

puxando para o marrom. No caso do 

cimento branco, a argila é substituída 

por bauxita, um mineral que 

não contém ferro, e são feitas 

pequenas mudanças no pro-

cesso de fabricação.

O mais importante de tudo  

é a qualidade

Para finalizar, o engenheiro Arnaldo 

afirma que o mais importante de tudo 

é a qualidade das matérias-primas, os 

equipamentos industriais, o controle do 

processo de fabricação e a competência 

dos técnicos envolvidos. Todo cimento é 

fabricado de acordo com as normas téc-

nicas brasileiras, respeitando-se o Código 

de Defesa do Consumidor. Não há exi-

gência normativa para a cor do cimento, 

a não ser para o cimento branco, que 

deve obedecer a padrões determinados.

Cimento: quem vê cor 
    não vê qualidade

“Se cimento claro fosse mais fraco, o que dizer do cimento branco estrutural?”
Quem deu a sugestão para esta reportagem foi Elias Silva, profissional do Centro de Distribuição da Votorantim 

Cimentos em Natal, Rio Grande do Norte. Com uma longa carreira na Área Comercial, Elias conta que os pedreiros 

mais antigos são os mais apegados à cor do cimento. A desconfiança maior é com o cimento CP IV, que tem 

mais pozolana e por isso é mais claro. Já na Região Sul, o cimento muitas 

vezes rejeitado é o CP III, que por conter escória de alto forno, também exibe 

coloração mais clara. “Só que ninguém sabe que tanto o cimento do tipo CP III 

quanto o CP IV são usados na construção das grandes barragens e pontes, por 

exemplo, diz Elias. “São produtos de alta resistência e confiabilidade.  

Eu conheço bem as razões da variação de cor e às vezes tenho de explicar até 

mesmo para construtores. Se o cimento claro fosse mais fraco, como explicar  

os prédios e outras grandes obras erguidas com cimento branco estrutural?”

O cimento pode apresentar 

tonalidades diferentes,  

mas a qualidade não se altera.

Não se preocupe com a cor do cimento.  

O que importa mais é ler a embalagem para  

saber o tipo certo para cada aplicação.

Do cinza mais claro ao  

mais escuro...

Segundo o engenheiro Arnaldo, 

o componente que mais interfere na 

cor do produto é o ferro contido em 

alguns minerais utilizados na fabri-

cação do clínquer (90% de calcário + 

10% de argila), o principal componen-

te do cimento. Ele cita também outros 

ingredientes que interferem na cor do 

CimentoCimenCim

Na embalagem está a  

informação certa

Deve se levar em conta, também, 

que os cimentos são feitos com com-

posições diferentes de matéria-pri-

ma, de acordo com a finalidade de 

cada tipo – II, III ou IV. Ao comprar 

o produto, o pedreiro deve observar 

nas embalagens para qual serviço 

ele é mais indicado. A escolha do 

tipo certo de cimento é a melhor 

atitude para garantir a qualidade 

da obra. Mas todos os tipos de ci-

mento são de uso geral. 

Se ainda tiver dúvidas sobre este ou outros assuntos relacionados  

com o uso do cimento, entre em contato com o SAC – Serviço de 

Atendimento ao Consumidor da Votorantim Cimentos pelo telefone 

(chamada gratuita) 0800 7019898, de segunda a sexta-feira,  

das 8h às 17h30.
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Segunda a sexta-feira 

8h às 17h30
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 Só compramos 
quando temos o 
dinheiro na mão 
Leonardo Gerônimo, 33 anos, 

paulistano, casado, 3 filhos – de  

2, 7 e 11 anos. 

“Tenho coração mole e não resisto 

aos pedidos dos filhos. Eles não 

são de pedir muita coisa, gostam 

é de passear, de ir ao cinema. Mas 

sabem que não podemos gastar 

sem necessidade. No fim de ano 

a nossa rotina não muda muito. 

Só compramos alguma coisa para 

as crianças e passamos a noite de 

Natal na casa de parentes. Sempre 

levamos algum presentinho, mas 

geralmente compramos quando 

temos o dinheiro na mão, para não 

fazer dívidas.”

 Meu janeiro está 
garantido 
Damião Eufrásio, 39 anos, 

cearense, 19 anos em São Paulo, 

tem 3 filhos – de 17 e de 13 anos  

e de 10 meses. 

“Aqui em casa não gastamos o 

dinheiro que não temos. Quando 

recebo algum pagamento, já separo 

dinheiro para as despesas fixas. 

Meus dois filhos mais velhos não 

são consumistas, mas têm gastos e 

estão estudando. Faço de tudo para 

garantir a formação deles. Como o 

mercado de trabalho tem sido bom, 

guardo um pouco para o mês de 

janeiro, quando o serviço é mais 

fraco. Vou ter um Natal tranquilo, 

meu janeiro está garantido”.

Cuidado com a propaganda 
José Nunes da Silva, 48 anos, nascido em Minas Gerais, vive em São Paulo desde os 5 anos,  

tem 2 filhos adultos, um deles estudando Engenharia. 

“O mundo hoje é do consumo. É preciso tomar cuidado com a propaganda. Eu não sou muito 

disciplinado, mas minha mulher é, e meus filhos também colaboram. Trabalham comigo em nossa 

microempresa de construção e reforma. Procuro fazer reserva para as despesas de fim de ano e vou 

pagando as contas adiantado. Não tenho uma poupança ainda, mas não me falta serviço. No Natal, 

já não me preocupo em comprar alguma coisa para meus filhos. Agora, eles é que me dão presentes”.

 É preciso ser 
precavido e garantir  
o aluguel 
Joseilton Silva dos Santos, 36 

anos, nascido na Bahia, vive em 

São Paulo há 17 anos, é casado e 

tem um filho de 11 anos.

“Eu e minha mulher mantemos as 

contas na ponta do lápis, mesmo 

no final do ano. Compramos 

alguma coisa e nos reunimos com 

familiares e amigos na noite de 

Natal. No dia seguinte já estou 

pensando na chegada de janeiro, 

mês de pouco trabalho. É preciso 

estar precavido, garantir o dinheiro 

do aluguel. Felizmente, nos últimos 

anos não tivemos problemas, pois 

não tem faltado serviço.”

Quatro profissionais da construção civil contam como equilibram o  
orçamento de casa, principalmente na época das festas do final de ano. 

De bem
vida

com a

Dicas para não 
entrar no vermelho
Atualmente, a facilidade de se obter 

crédito tem ajudado muitas pessoas a 

realizarem seus sonhos, como trocar a 

geladeira, uma TV nova e até comprar 

um carro. Mas a falta de controle 

no uso do crédito também pode 

atrapalhar.

Então, antes de assumir uma dívida, 

faça estas perguntas a você mesmo:

✓  Quanto essa dívida vai comprometer 

o seu orçamento mensal?

✓  Com o que sobrar você tem 

condições de cumprir seus 

compromissos?

✓  A taxa de juros dessa compra é a 

mais baixa do mercado? 

✓  Você comparou preços do produto 

que quer comprar em várias lojas?

✓  Dá para poupar o valor dessa 

prestação para comprar no futuro  

à vista?

Se você está seguro de que pode 

usar o crédito consciente, aproveite 

e usufrua o justo benefício do seu 

trabalho.

P
ara planejar bem os gastos de fim 

de ano, coloque tudo na ponta 

do lápis. Em primeiro lugar, as 

contas de todo mês, como água, te-

lefone, luz e aluguel. Em seguida, faça 

uma reserva para as despesas extras do 

início do ano, como material escolar. 

Só depois pense nos gastos extras. 

Ser organizado e manter os pés no 

chão pode salvar você das tentações 

do consumo fácil e das dívidas difí-

ceis de quitar. O ideal mesmo é pagar 

compras à vista, pois com dinheiro nas 

mãos, às vezes, é possível conseguir 

um bom desconto. 

Cuidado com as facilidades

Se você tem cartão de crédito e cheque 

especial, cuidado, porque muita gente 

tenta resolver as dificuldades financei-

ras achando que o cartão e o cheque 

especial fazem parte da renda. Por isso, 

O final do ano chegou e, nessa época, os gastos aumentam. 

Festas, presentes e viagens pesam no orçamento se  

tudo isso não for bem planejado. 

quando chegar a fatura do cartão, pro-

cure quitar o valor total. Se pagar ape-

nas o valor mínimo terá que arcar com 

taxas de juros muito altas, em torno de 

10% ao mês. Isso significa que uma dívi-

da de R$100,00 pode se transformar em  

R$1000,00 reais em poucos meses. O 

mesmo acontece com o cheque especial, 

que só deve ser utilizado em emergências.

Poupança é fundamental

Quem é profissional autônomo sabe 

que, às vezes, a renda diminui. É preci-

so economizar para não ficar no sufo-

co se não houver trabalho. Comece o 

ano fazendo uma poupança. Se guar-

dar 10% da sua renda mensal, ao final 

do próximo ano você terá um 13º sa-

lário. A poupança também serve para 

realizar sonhos, como visitar a famí-

lia, comprar um terreno, reformar ou 

construir a casa própria.

Compras de Natal  
não devem virar dívidas  
de Ano Novo
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Passa-
tempos

Labirinto

Jogo dos Sete 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.

3 2 6 8 4 7

5 2 6

7 2

2 5 8 9 4

6 8 9 2 1

1 4

2 1

8 6 9 7 5 1

326815947

571294836

948637512

712568394

459173628

683942175

197456283

235781469

864329751

Resposta: urso piscando, carrinho invertido, dragão sem uma escama, laço do presente, roupa da boneca, cor da locomotiva e vagão com uma roda a mais.

Encontre as diferenças entre os brinquedos 

Ajude o Papai Noel pedreiro a encontrar as ferramentas


