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Boas Ações!
Se você é solidário, como o pedreiro Domingos, 
que ajuda a comunidade onde vive, então não 
perca a chance de contar sua história...
Veja como participar na fi cha cadastral encartada 
nesta edição e leia mais sobre esse belo exemplo 
de trabalho voluntário. Página 8

Pedrão vai 

mostrar o que é 

ser um pedreiro 

sustentável.  
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Notas

A Feicon Batimat é a maior e mais conhecida feira da 
construção civil da América Latina. O evento tem
21 anos e será realizado no Anhembi, em São Paulo, 
de 12 a 16 de março. A Votorantim Cimentos estará 
presente mais uma vez. A empresa vai mostrar toda a sua 
linha de produtos, incluindo novidades nas argamassas da 
família Votomassa e no Portal Mapa da Obra.

A Votorantim Cimentos patrocina o clube pernambucano desde 
2010, por meio das marcas Poty (cimento, no uniforme 1) e 

Votomassa (argamassa, no uniforme 2). Desde o início do 
patrocínio, o time conquistou o campeonato estadual duas 
vezes: 2011 e 2012. O jogo de estreia na Copa Nordeste 
deste ano também foi com vitória: 1 a 0 sobre o rival CRB. 

Votomassa e Poty na camisa do Santa Cruz 

Sucesso desde o seu lançamento, o Portal Mapa da Obra 
vai fi car ainda melhor. Além de novos conteúdos, haverá 
mudanças no visual para deixar o portal mais bonito, 
atrativo e fácil de ser utilizado. O relançamento será em 
março, na Feicon. Aguarde!

Votorantim Cimentos na Feicon 2013 
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A Feicon é uma 

oportunidade 

para o pedreiro 

conhecer as 

novidades da 

indústria da 

construção.

O Mapa da Obra de cara nova

Acesse www.mapadaobra.com.br 
e confi ra como o portal é uma fonte rica de 

informação e conhecimento.

A Votorantim Cimentos patrocina o clube pernambucano desde 

Votomassa e Poty na camisa do Santa Cruz 

patrocínio, o time conquistou o campeonato estadual duas 
vezes: 2011 e 2012. O jogo de estreia na Copa Nordeste 
deste ano também foi com vitória: 1 a 0 sobre o rival CRB. 
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É assim que pensa o pedreiro 

Dionísio Alves de Oliveira, 

vencedor do concurso de frases 

promovido pelo Jornal do 

Pedreiro no Rádio, que pedia 

para os profi ssionais contarem o 

que é ser um bom pedreiro.
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Dionísio com os fi lhos Kattlyn, 

Katriny e Kennethy.

Dionísio tem 39 anos de idade e 18 

de profi ssão. Durante 12 anos trabalhou 

como empregado e há seis é autônomo. 

Este ano ele vai atrás da papelada para 

se formalizar, pagar INSS e ter direito à 

aposentadoria e a outros benefícios da 

Previdência Social.

Natural de Mucugê, BA, Dionísio mora 

em São Paulo desde 1991. É casado e 

tem quatro fi lhos, de 16, 14, 9 e 6 anos. 

Todos estão na escola. “Tem que estudar 

para ser alguém na vida quando cres-

cer”, aconselha ele.

Dionísio nunca fez curso de pedrei-

ro, embora goste de participar de pa-

lestras técnicas. Ele começou rejun-

tando peças e aprendeu a fazer de 

tudo numa obra, mas gosta mesmo é 

do acabamento. Outra coisa que ele 

aprecia é serviço caprichado e orga-

nização para deixar uma imagem de 

profissionalismo. 

ntre as frases enviadas para o con-

curso, a do Dionísio foi a mais cria-

tiva e garantiu a ele uma Makita e 

um par de convites para o show da du-

pla sertaneja Victor e Leo. A ferramenta 

veio em boa hora. Ele gosta de trabalhar 

com duas e o equipamento reserva esta-

va quebrado. “Eu já planejava comprar 

outra”, diz o autor da frase vencedora.

Dionísio é o tipo de pedreiro que não 

abre mão da qualidade do serviço nem 

de um bom atendimento. “A gente pre-

cisa se orgulhar do nosso trabalho e sa-

tisfazer a vontade do cliente”, acredita 

ele. Vem daí a inspiração para a frase 

campeã do concurso que deveria res-

ponder à pergunta: “Em sua opinião, o 

que é ser um bom pedreiro?”. Teve até 

uma participação especial dele no pro-

grama do Jornal do Pedreiro no Rádio, 

ao lado do personagem Pedrão.

para ser alguém na vida quando cres-

Dionísio nunca fez curso de pedrei-
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A qualidade da linha de argamassas colantes da Votorantim Cimentos é a mesma,

mas chegaram novos produtos e as embalagens mudaram para facilitar a vida dos pedreiros.

imples, bonitas e fáceis de enten-

der. Essas são as principais carac-

terísticas das novas embalagens 

da Votomassa. Tem novidade também 

na linha de produtos. Agora são cinco 

argamassas simples, cinco multiusos e 

três básicas. Completam a linha rejuntes 

e impermeabilizantes. 

O objetivo das mudanças visuais é fa-

cilitar a escolha da argamassa correta na 

hora da compra. Ninguém mais vai ter 

dúvida. Pode ser servente, balconista, 

cliente, pedreiro novo de profi ssão ou ex-

periente. É só “bater o olho” na nova em-

balagem para saber qual produto levar. 

Ou pedir uma multiuso e fi car tranquilo.

A nova linha Votomassa será lança-

da na Feira Internacional da Construção 

2013 (Feicon), que acontece em março, 

em São Paulo. Nas lojas, os produtos che-

garão em seguida.

 O que mudou

Basta comparar para ver que as em-

balagens fi caram melhores. A começar 

pelo nome técnico, que deu lugar a uma 

identifi cação que mostra claramente  a 

aplicação da Votomassa. Por exemplo, 

antes era Colante Interior AC I e agora 

o destaque na embalagem é “cerâmicas 

internas”, que vem escrito em um fundo 

azul, identidade da Votomassa.

As cores diferentes também facilitam a 

escolha do produto certo, assim como o 

Votomassa muda
para tornar seupara tornar seu

dia a dia mais fácil 

personagem sorridente (mascote) que vem 

desenhado nas embalagens. Ele foi criado 

para mostrar a aplicação da argamassa.

Com essas mudanças, o pedreiro ou 

o cliente vê a embalagem e já sabe 

qual Votomassa vai levar. A escolha 

é rápida e isso é bom para quem não 

quer complicação, nem tem tempo a 

perder. “O nosso lema é ‘Votomassa, 

todo mundo entende’”, diz Mauricio 

Sartori, Gerente de Votomassa da Vo-

torantim Cimentos.

de obras
Canteiro

Veja como é simples escolher a Votomassa certa

•  A cor de fundo identifi ca a aplicação dos produtos: verde, azul, cinza, 

marrom, rosa.

•  A mascote é um personagem camarada, que mostra a aplicação da 

Votomassa: cerâmica, pedras rústicas, drywall...

•  O nome de destaque agora é para a aplicação da Votomassa.
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Linha completa
São 17 produtos no total. Cinco deles para aplicações 

específi cas: Cerâmicas Internas (ACI), Cerâmicas Externas 

(ACII), Porcelanato Interno, Pastilhas e Grandes Formatos. 

Cinco multiusos: Cola Bem, Cola Muito Cinza e Branca, 

Cola Tudo Cinza e Branca. Além dos rejuntamentos 

Epóxi e Flexível, que podem ser usados com o aditivo 

para rejuntamento, e a linha básica Assentamento e 

Revestimento, Bloco de Vidro e Chapisco Concreto, a família 

Votomassa conta ainda com a Membrana Impermeabilizante. 

Saiba mais sobre as multiusos
Multiuso Cola Bem 

Para porcelanatos, cerâmicas, pedras decorativas,

interno e externo e em bases de drywall.

Multiuso Cola Muito (Cinza e Branca)  

Para porcelanatos internos e externos até 80x80cm, 

piso sobre piso.

Multiuso Cola Tudo (Cinza e Branca) 

Para o assentamento de revestimentos de grandes 

formatos e fachadas em alturas.

De Para
Colante Interior ACI Cerâmica Interna

Colante Exterior ACII Cerâmica Externa

200 Porcelanato Interno Porcelanato Interno

AC+ Multiuso Cola Bem

ACIII Multiuso Cola Muito Cinza

ACIIIB Multiuso Cola Muito

205 Bloco de Vidro Bloco de Vidro

Pastilhas Pastilhas 

220B Grandes Formatos Branca Grandes Formatos 

254 Premium Multiuso Cola Tudo Cinza

254B Premium Multiuso Cola Tudo Branca

1200 Rejuntamento Flexível Rejuntamento Flexível

Spectralock Pro Rejuntamento Epóxi

1776 Aditivo para Rejuntamento Aditivo para Rejuntamento

Hydroban Membrana Impermeabilizante

Chapisco Adesivo (20kg) Chapisco Concreto

Multiplouso (20kg) Assentamento e Revestimento

Anota aí

Votomassa é a argamassa colante da 

Votorantim Cimentos. Ela oferece uma linha 

com produtos simples de entender, fácil 

de aplicar, garantia de qualidade, ótimo 

acabamento e grande durabilidade. Conheça 

mais sobre cada produto e sua aplicação 

acessando www.mapadaobra.com.br.



Calhas bem feitas:

Na hora de construir ou de reformar uma casa é preciso 

dar atenção especial para a coleta e o escoamento 

rápido e seguro da água das chuvas no telhado. 
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o caminho certo
das águas 
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C
alhas bem planejadas e bem executadas infl uem diretamente na qualidade e no 

tempo de vida útil da construção. A drenagem da água que escorre pelos telhados 

pode ser feita de quatro maneiras:

   Por uma calha comum colocada no fi nal do telhado, do lado de fora. 

   Por uma calha encostada na platibanda (parede mais alta do que o telhado, usada 

para escondê-lo).

   Por uma canaleta embutida junto da platibanda, feita de concreto ou de 

alvenaria, ou então forrada de chapas metálicas. Essa canaleta deve ser 

lisa e impermeabilizada. 

   Pela queda direta da água sobre um dreno de brita feito na terra, para 

melhor escoamento e para evitar respingos. Uma corrente de plástico co-

locada a partir do bocal da calha ajuda a concentrar o fl uxo da água.

Tipos de calhas

As calhas mais utilizadas são as de plástico (PVC) e as metálicas.

O concreto também é utilizado com grande efi ciência quando o esco-

amento da água é feito por canaletas.



Calha Furtada

Tipos de calhas
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Calha Quadrada

Calha Platibanda

Calha Moldurada

Calha Colonial

Calha Americana

  A falta de manutenção das calhas é um grande problema para as construções. 

O mau estado de conservação das emendas e suportes e o acúmulo de folhas, terra 

e outros detritos provocam o vazamento de água e possíveis infi ltrações, goteiras, e 

umidade no interior da casa. 

  A limpeza pode ser feita com o uso de escova, esponja ou mesmo um pano e 

mangueira de água. Não é preciso produtos químicos. Calhas redondas são mais 

fáceis de limpar. 

  As inspeções e limpeza devem ser feitas pelo menos uma vez por ano e com frequência 

maior se o telhado estiver próximo de árvores ou plantas.  

  A água coletada das chuvas deve ser direcionada direta ou indiretamente para a rua. 

Direcionar a água para a rede de esgoto é proibido por lei e resulta em multa 

aplicada pela Prefeitura. 

Manutenção e limpeza são indispensáveis

Dicas para evitar que o serviço venha por água abaixo
vazão. Cada 50 m2 de telhado deve ter um 

condutor de 4 polegadas. Em cada 12 me-

tros de calha é recomendável colocar duas 

ou três saídas para os condutores.

– É importante comprar calhas e acessó-

rios do mesmo fabricante, para não haver 

problemas na hora da montagem. 

– Quanto maior o volume de água cole-

tada, maior deve ser a calha. A medida de 

corte mais utilizada para as residências é a 

33, número que representa a extensão da 

calha aberta – 33 cm. As calhas metálicas 

podem ter medidas mais variadas, sob en-

comenda.

– A telha deve avançar até 1/3 da calha, 

para garantir que a água seja totalmente 

coletada. 

– Toda calha deve ter um leve caimen-

to em direção aos condutores, para o bom 

escoamento da água.

– Observar a orientação dos fabricantes 

para manter a distância correta entre os 

suportes que sustentam as calhas. 

Sugestão dos leitores
Edilson José dos Santos, balconista de loja de material de construção em São Vicente, SP, escreveu 

para o Jornal do Pedreiro informando que canalizar água das chuvas para o esgoto é um erro 

grave e pediu para esclarecermos o assunto. Outro leitor, Pedro Mendes dos Santos, de Patos, PB, 

escreveu  comentando a importância da manutenção das calhas para evitar problemas na alvenaria. 

“As calhas são parte integrante do te-

lhado” – diz Edson Cordeiro de Olivei-

ra, (foto) dono da Gota D´água,  empresa 

especializada em calhas, com 30 anos de 

atuação em São Paulo. Confi ra as dicas 

que ele deu aos leitores do Jornal do Pe-

dreiro para evitar problemas com a drena-

gem de água das chuvas.

 – Quanto mais alta a queda livre da 

água, maior é o volume de respingos 

quando ela bate no solo. Com o tempo, a 

água vai estragando a pintura e infi ltrando 

nas paredes, provocando problemas 

na sua estrutura.   

– As calhas só funcionam bem com 

tubos condutores ade-

quados para boa



Você faz algum trabalho voluntário em benefício da comunidade? 
Então participe do Concurso Boas Ações que o Jornal do Pedreiro está lançando
nesta edição. Seu prêmio, além da satisfação de fazer o bem, pode ser uma Makita,
que será entregue às quatro melhores histórias de solidariedade selecionadas.

A pequena igreja de Nossa Senhora Imaculada Conceição é o local do culto religioso e um símbolo 

muito importante para os moradores de Paúba.
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ais do que produzir e vender 

cimento, argamassa, concreto 

e agregados, a Votorantim Ci-

mentos busca transformar a realidade 

das comunidades em que atua e de  

quem vive nelas. E os profi ssionais da 

construção são parceiros importantes 

nessa transformação.

Por isso, o Concurso lançado ago-

ra pelo Jornal do Pedreiro busca co-

Especial

nhecer melhor a contribuição que seus 

leitores estão dando ao bem-estar das 

suas comunidades.

Ações simples como ajudar a conser-

vação de uma igreja ou centro comuni-

tário, ou ainda ensinar o que sabe para 

um grupo de jovens são alguns bons 

exemplos. Veja o caso do pedreiro Do-

mingos na outra página.

O regulamento está na fi cha ca-

dastral encartada nesta edição. Leia 

com atenção e preencha. É fácil, bas-

ta responder duas perguntinhas com 

respostas curtas. Depois é só colocar 

gratuitamente na caixa do Correio.

Então, mãos à obra. Conte para 

nós o que você tem feito em prol do 

bem-estar da sua comunidade. Muita 

gente pode se inspirar em você a par-

tir de agora!

ConcursoConcurso
Participe do

Boas Ações!
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Na comunidade de Paúba, bairro 

de São Sebastião, Litoral Norte de São 

Paulo, há uma pequena igreja católi-

ca com mais de 70 anos de vida. Sua 

construção não pode ser alterada, pois 

é classifi cada como um patrimônio his-

tórico do Município. Apesar de tão an-

tiga, a igreja tem sua aparência sempre 

impecável, por dentro e por fora. 

Não é por milagre que isso acontece. 

É pela ação voluntária de alguns mora-

dores locais, entre eles o pedreiro Do-

mingos Sávio de Melo, 41 anos, conhe-

cido por Pernambuco, nome do Estado 

onde nasceu.

Mesmo com muita atividade, pois 

“a construção civil está bombando”, 

Domingos e os amigos sempre arran-

jam tempo para ajudar a quem precisa, 

seja bater uma laje ou fazer pequenos 

reparos em casas dos conhecidos. A 

manutenção da igreja é uma tarefa 

cumprida religiosamente e inclui, todo 

fi nal de ano, uma reforma e pintura. 

“Ajudar é uma coisa natural”

Por que vocês se dispõem a traba-

lhar para outras pessoas sem receber 

pagamento? – perguntamos a Domin-

gos. Ele respondeu assim:

“Olha, essa é uma pergunta que a 

gente nem se faz, porque ajudar uns 

aos outros é uma coisa natural entre 

nós. É um costume. A gente faz por 

prazer, por amizade, porque se sente 

bem. No caso da nossa igrejinha, é um 

orgulho para nós contribuir para uma 

coisa tão importante para quem vive 

aqui. É um prazer ver a igreja bonita, 

lotada de gente para a missa”. 

Domingos vive em Paúba desde 

1996, quando saiu de sua terra, na 

Zona da Mata, atraído por um convi-

te de seu primo, que já vivia na região 

litorânea paulista. Era a oportunidade 

de deixar o trabalho duro e sem es-

perança numa usina canavieira. Logo 

que chegou, ele começou a trabalhar 

na construção de um condomínio de 

casas para veranistas, obra que durou 

oito anos.

“Ali eu aprendi tudo sobre constru-

ção e me fi xei nessa profi ssão. Hoje não 

me falta serviço. A construção vai bem e 

no litoral as reformas são mais frequen-

tes, por causa da maresia. Vivo bem aqui 

com minha mulher e com minha fi lha, 

Maria Carolina, que já fez 18 anos e se 

prepara para a faculdade”, conta ele com 

satisfação. 

O pedreiro Domingos e alguns 

amigos cuidam há muitos anos da 

manutenção e reforma da pequena 

igreja do bairro onde vivem.

É um trabalho voluntário, 

cuja maior recompensa é o prazer 

de doar e de serem reconhecidos 

pela comunidade. 

Solidariedade faz bem!

Domingos contribui com seu trabalho para manter a igreja sempre 

bem conservada, para ele e para toda a comunidade.
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Pedrão é um pedreiro consciente, sempre interessado em melhorar 

seus conhecimentos e crescer na profi ssão. Mas, acima de tudo, é 

gente boa, cidadão responsável, que gosta de ajudar os outros.  

Faz sempre o que está ao seu alcance, em benefício da família, da comu-

nidade e do ambiente em que vive.

Com a ajuda do Pedrão, você vai saber principalmente o que signifi ca 

ter responsabilidade social. Aliás, outra palavrinha que vai aparecer aqui 

de vez em quando é sustentabilidade. E todos os profi ssionais da constru-

ção vão fi car sabendo porque ela é importante e como é que se faz para 

ter uma vida sustentável.

Todo dia o Pedrão acorda cedinho, toma o ônibus ou vai a pé para 

obra, aproveitando a caminhada até o trabalho.

O serviço é pesado, mas dá gosto ver a construção fi cando pronta, do 

alicerce à laje. Eta gostinho bom!

Ele chega na obra, brinca com a turma (é piadista, o Pedrão) e começa 

tomando um café, porque o dia vai ser cheio... Tem parede para quebrar, 

cimento para mexer. Muito barulho, muita movimentação também. E as-

sim vai, de manhã até o fi m da tarde.

De bem
vida

com a

O que é ser um 
pedreiro sustentável
Ser sustentável é ser capaz de viver bem 

economicamente, com responsabilidade 

social (isto é, com a comunidade onde 

você vive e com a família) e cuidar do 

ambiente para que as futuras gerações 

(seus filhos, por exemplo) possam 

desfrutar dos bens que a natureza 

oferece: ar saudável, rios limpos, 

florestas preservadas. 

Aprenda com o Pedrão a ser um 

“pedreiro sustentável”. O pessoal da 

obra vai ficar curioso em saber o que é 

isso. Explique para eles.

Comece a mudança em casa e mostre 

que a construção civil é lugar de gente 

consciente e responsável.

Um dia 
na vida do 

Pedrão 
A partir desta edição, 

você vai acompanhar 

a vida do Pedrão, 

colega de profi ssão e 

personagem de histórias 

que acontecem também 

no seu dia a dia.



  Caminhada 

Você sabia que um estudo feito pela Universidade 

de São Paulo, provou que caminhar durante cerca de 

40 minutos pode reduzir a pressão arterial durante 

24 horas após o término do exercício. Isso acontece 

porque durante a prática do exercício, o fl uxo de 

sangue aumenta, levando os vasos sanguíneos a se 

expandirem, diminuindo a pressão.

  Sinalização da obra 

Você sabia que a sinalização das obras está prevista 

na Norma NR-18 e que ela é fundamental para a 

segurança de quem trabalha? Por isso, o canteiro 

de obras deve ser sinalizado com o objetivo de 

alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte 

e circulação de materiais por grua, guincho e 

guindaste, entre outras coisas.

Não perca as dicas que o Pedrão vai trazer para os colegas
da obra e anote essas aí

 2

1Caminhando se vai longe...

Cuidando do trânsito na obra

11
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1 6 7 5

5 4 8 6

1 5 2 4

2 9 8 1

2 1 4 9

3 9 7 1

4 2 3 8
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Passa-
tempos

Encontre os objetos
Descubra aqui quais objetos são úteis para a sinalização da obra

Resposta

Resposta : Placa homem trabalhando, cavalete, cone

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.

763895124

812634759

954721836

198572643

547163982

326948571

281356497

639487215

475219368

Busque as cinco palavras relacionadas com Boas Ações neste quadro

Caça palavras

A R I G H L Q E J O P I S B U

Z E M A O H U S E R A V E I R

A S R I M S E P S V U O S T B

O P Ç T I A I A U M O L I V G

T E H I L M B R C A T U R G A

V I F E U I U X Ç R E N U D L

P T A J O N D A G I R T A  L N

B O F Z U F R P O R Z A M T A

X R J U R E T I C A G R O S C

N O S X P I S T A B L I R M E

O B R O M E L J X Z O A N T O

U E O M I G A R V O Z D E L P

B C D E D R Ç O L C H O R V S

A O S O L I D A R I E D A D E

I G R T E F E M I H O S C A T
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