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O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec - é uma iniciativa do Governo Federal, em parceria 
com o Senai  (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), para atender a necessidade de formar gente qualificada para 

trabalhar em vários setores. Na construção civil, setor que continua crescendo e gerando empregos no País, não faltam vagas. Mas faltam 
ainda profissionais qualificados. Aproveite essa chance, procure se informar e participe dos cursos do Pronatec. Eles são gratuitos! 

Cursos: oportunidades para aprender e melhorar de vida

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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Notas Calçada
da fama

Jovem ajudante de pedreiro 
estuda para ser empresário 
da construção. Na obra,  
ele aprende a construir.  
Na escola, aprende  
a administrar. 
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A Votorantim Cimentos participou, mais uma vez, da 
Construsul, feira da Construção realizada em Novo Hamburgo, 
RS, entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. 
Na ocasião, mostrou tudo o que oferece para a construção: 
Cimento, Concreto, Agregados e Produtos Complementares. 
Entre os destaques, os visitantes conferiram as novidades 
das argamassas Votomassa, que passaram por recentes 
reformulações de suas embalagens. Cerca de 76 mil pessoas, 
principalmente profissionais ligados à construção civil,  
estiveram no evento.

Nova linha Votomassa é 
apresentada no Sul

Cimento para rodovia não é novidade para 
a Votorantim Cimentos, haja vista a famosa 
Imigrantes, em São Paulo. Desta vez, o 
parceiro é o governo do Estado do Paraná, 
que pretende investir na PR-92, estrada 
que liga Curitiba, Almirante Tamandaré, 
Itaperuçu e Rio Branco do Sul. 
Em agosto, começaram os estudos técnicos 
econômicos e ambientais e o projeto executivo da obra, que 
permitirá o início da duplicação até maio de 2014. 
A duplicação da Rodovia dos Minérios, como é conhecida, vai 
resolver um dos gargalos da Região Metropolitana de Curitiba, 
e atender um desejo antigo dos moradores daquelas cidades. 

Votorantim Cimentos na duplicação 
da Rodovia dos Minérios

Rodrigo é um jovem habilidoso: trabalha 

como ajudante de pedreiro, faz faculdade, 

sabe reproduzir a planta de um imóvel no 

computador e gosta de aprender.

O Diretor Jurídico da Votorantim Cimentos, Ricardo Cavallo,  
e o governador do Paraná, Beto Richa assinam documento  
para começar os estudos de duplicação da rodovia 

Os números da obra

28,7 km  
de duplicação

200 mil 
pessoas 

beneficiadas

R$ 181 
milhões de 

investimentos

Rio de JaneiRo – Nova Friburgo e Teresópolis
Curso: Aplicador de revestimentos cerâmicos.
Locais:  Senai Nova Friburgo  

R. Prefeito Eugênio Muller, n° 220 – Centro  
Senai Teresópolis 
Rua Jorge Lossio, n° 207 – Alto

Duração:  2 meses. Aulas: 2ª a 6ª feira das 18h às 22h
Inscrições: imediatas. 
Início das aulas:  15 de outubro (Teresópolis) e  

16 de outubro (Nova Friburgo)
Mais informações:  0800 0231 231 | (21) 4002 0231  

faleconosco@firjan.org.br

Bahia

Locais: unidades do Senai em cada cidade. |  Inscrições: imediatas   
Início das aulas: cursos permanentes, iniciados a cada turma formada
Mais informações:  unidades SENAI em cada cidade, pelo telefone  

3534-8090 e pela internet: www.senai.fieb.org.br 

Omercado da construção está 

aquecido e oferecendo opor-

tunidade para quem deseja 

aprender, seguir carreira ou criar 

uma empresa para prestar serviços. 

É o caso de Rodrigo 

Borges, 24 anos, 

ajudante de pe-

dreiro. Ele tra-

O que ele aprende com os estu-

dos acaba sendo testado também 

no canteiro de obras. Afinal, toda 

obra é um empreendimento, por me-

nor que seja, e deve ser gerenciada 

como qualquer outro negócio. “Eu já 

dei ideias para a gente otimizar os re-

cursos, administrar melhor o tempo, 

reduzir o esforço e aumentar a pro-

dutividade”, comenta Rodrigo. 

O atual patrão Antonio Carlos 

Emidio acredita no potencial do jo-

vem e diz que gosta de contar com 

ele na equipe. Isso mostra que um 

bom profissional é sempre 

bem visto, seja como em-

pregado ou dono da própria 

empresa. E, se for empreen-

dedor, melhor ainda, pois é 

capaz de transformar peque-

nas oportunidades em um bom 

negócio. Para isso, é preciso 

aprender sobre como adminis-

trar uma obra e conhecer bem 

o tipo de serviço a ser prestado. 

É assim, como Rodrigo, que co-

meçaram muitos empresários da 

construção civil...

balha com um pequeno construtor 

durante o dia e, à noite, frequenta 

a faculdade.

 Rodrigo cursa o terceiro ano de 

administração de empresas e plane-

ja abrir o próprio negócio que pode 

ser, inclusive, na área de reforma e 

construção. “Um dos meus sonhos 

é formar uma equipe de obra”, diz.

Enquanto a ideia amadurece, ele 

aprende a profissão em pequenas 

obras na zona norte de São Paulo. 

Ajuda a assentar tijolo e azulejo, e já 

sabe utilizar o nível de mangueira e 

o prumo. São lições práticas im-

portantes para quem pretende 

ser patrão.

“O trabalho não atrapalha os 

meus estudos”, conta o ajudan-

te de pedreiro. “Pelo contrário, o 

pagamento que recebo nas obras 

ajuda a completar o valor da 

mensalidade da faculdade.”

Dias D´ávila Guanambi   
e Vitória da Conquista
Curso: Pedreiro de alvenaria.
Duração:  200 horas em períodos 

diurno ou noturno  

Salvador, Ilhéus e Alagoinhas 
Curso:  Pedreiro de revestimento  

em argamassa   
Duração:  160 ou 240 horas em  

períodos diurno ou noturno    

Goiás – Goiânia, Rio Verde e Aparecida de Goiânia    
Curso: Pedreiro de alvenaria estrutural  
Locais: unidades do Senai em cada cidade
Duração:  160 horas (2 meses a 2,5 meses)  

em períodos diurno ou noturno
Inscrições: imediatas
Início das aulas:  cursos permanentes, iniciados  

a cada turma formada 
Mais informações:  unidades Senai em cada cidade e  

pelos telefones (62) 4002-6213  
e 0800-6421313                             

são Paulo – Capital
Curso: Leitura e interpretação de desenhos e projetos de obras civis
Local: Senai São Paulo (SP) – Tatuapé
Duração:  80 horas, em 20 dias – 3ª a  6ª feira das 13h às 17h 
Inscrições: início de setembro
Início das aulas: 15 de outubro de 2013 
Mais informações: Senai  Tatuapé: (11) 2227-6900 
site: www.sp.senai .br/construcaocivil

Locais: unidades do Senai em cada cidade
Inscrições: imediatas. | Início das aulas:  cursos permanentes, iniciados a cada turma formada. 
Mais informações:  CRAS – Centro de Assistência Social ou Prefeitura de cada cidade  

e também pelo telefone 0800-481212

santa CataRina

Itajaí
Curso: Aplicador de Revestimento Cerâmico
Duração: 180 horas de aulas

Criciúma, Santa Rosa de Lima, Ermo, 
Araranguá e Lauro Muller 
Curso: Pedreiro de alvenaria. 
Duração:  220 horas de aulas,  

em períodos diurnos ou noturnos

Reforma e construção 
ajudam a pagar  
a faculdade

2



Especial

Uma corrente do bem: reciclagem e solidariedade

Domingos Gonçalves, 57 anos, é morador de Telêmaco Borba, PR. Há mais de dez anos ele coloca sua experiência como pedreiro e 

carpinteiro a serviço de quem precisa construir ou reformar, mas não pode pagar. 

O trabalho voluntário de Domingos consiste em reaproveitar madeiras que ele ganha de clientes, usando-as em pequenas reformas sem 

cobrar nada pelo que faz. Tábuas utilizadas como forma para concreto, vigas que sustentaram lajes, madeira de an-

daime, assoalhos velhos ou janelas antigas. O que não serve mais para alguns, para outros é material nobre.

“Eu até gostaria de ajudar mais pessoas, mas não dá. É muita gente necessitada”, diz. 

O pedreiro voluntário trabalha sozinho na maioria das vezes ou com a ajuda de alguns dos 

três filhos homens. Atualmente, o jovem Lelis Gonçalves, de 17 anos, tem acompanhado o 

pai. Além de aprender a profissão, ele também começa a entender o valor da solidariedade.

O trabalho voluntário é de pequenas reformas, mas Domingos já chegou a erguer duas casas inteiras.  

“É muito gratificante ouvir o agradecimento das pessoas”. “Muitos falam para os amigos: ‘essa casa 

foi o seu Domingos quem fez’”.

“Se você começa a ajudar, um indica para o outro, 

então você não para nunca.”
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Um mestre de obras e de  
cidadania na comunidade

Orlando Oliveira de Souza, 47 anos, mestre de obras em Riacho 

Fundo II, cidade satélite de Brasília, é um dos coordenadores do mu-

tirão que já construiu uma igreja católica com salão paroquial e está 

construindo um centro pastoral, dando um novo alento à vida comu-

nitária do seu bairro. A cidade é nova e ainda carece de melhorias e 

de locais adequados para os jovens. Como já frequentava e prestava 

serviços comunitários na igreja, quando ainda era de madeira, Orlando 

sentia o problema e atendeu o chamado para coordenar o mutirão. 

A igreja, de 500 m2, foi construída em dois anos. O centro pastoral, 

com dois pavimentos de 800 m2 cada um, tem pelo menos mais um ano 

de obras pela frente, mas já é utilizado no pavimento inferior. Orlando 

conta, com grande satisfação, como tem sido prazeroso participar deste 

movimento, com o apoio da esposa e dos dois filhos:

“É uma felicidade ver as pessoas convivendo e praticando atividades 

num espaço que é fruto do trabalho da própria comunidade. O centro 

pastoral e o salão paroquial são frequentados por mais de duas mil 

pessoas. Jovens e adultos têm um lugar para suas reuniões, ensaios 

musicais, cursos de capoeira e de informática. Além 

disso, há espaço para encontros de casais, pastoral 

familiar, comemorações e reuniões dos alcoólicos 

anônimos, entre outras. Pessoas precisam de pes-

soas e quando se juntam podem criar coisas muito 

boas. Uma prova disso é o nosso mutirão de fim de 

semana. Às vezes reunimos umas 40 pessoas.”

Uma história de superação  
e generosidade

Aparecido Ribeiro, 55 anos, pedreiro oficial 

de manutenção, de Palmital, SP, dedica-se, desde 

2005, a um trabalho voluntário no Cerea – Centro 

de Recuperação de Alcoólatras em sua cidade. 

Atualmente ele é vice-presidente da entidade, mas 

arregaça as mangas para o que for necessário. É 

motorista, faz serviços burocráticos e, principalmente, 

fala aos frequentadores do Cerea nas reuniões 

semanais. Sua dedicação é uma forma de agradecer a 

entidade que o ajudou a mudar o rumo trágico da sua 

vida. É também um jeito de ajudar a quem passa pelo 

desafio que ele já enfrentou – o alcoolismo. O próprio 

Aparecido conta um pouco de sua história:  

“Bebi durante 28 anos! E por isso mesmo só apanhei 

da vida. Não ia pra frente. Era agressivo quando bebia. 

Arrumava confusão até com polícia, brigava em casa. 

Nem vi o crescimento de minha filha. No serviço, era 

outro desastre. O trabalho não rendia. Só pensava na hora de beber.  

O alcoolismo na construção civil é problema sério e vem aumentando.  

A pessoa pode até ser inteligente e capacitada, mas não progride e 

vive sob risco de acidente. Trabalha um dia e falta outro, até sofrer um 

acidente ou ser desligado. 

Um dia eu percebi que meu caminho era a cadeia ou o cemitério 

e resolvi dar um basta naquela vida. No dia 15 de setembro de 2005 

entrei pela porta do Cerea buscando a recuperação e, hoje, me sinto 

feliz de ajudar pessoas. Aqui não fazemos milagres. É muito importante 

frequentar nossas reuniões, pois compartilhamos nossos problemas  

e nos apoiamos.”

“Eu me sinto bem sabendo que faço 
bem aos outros.”

“O pessoal da minha equipe sempre colabora e 

os jovens dão uma força também. O trabalho é 

alegre e chega ao final do dia com um churrasco.
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A experiência de ajudar quem vive problemas difíceis

Alexandre Silva Saminez, 52 anos, é pedreiro em São José de Ribamar, a terceira cidade mais 

populosa do Maranhão e vizinha da capital São Luiz. São cerca de 163 mil habitantes e muitas obras 

para quem está disposto a trabalhar. Com 30 anos de experiência em alvenaria, carpintaria, elétrica e hidráulica, Alexandre 

não para. 

No entanto, apesar de muito ocupado ele encontrou tempo para fazer um trabalho voluntário que o marcou muito.  

“Foi uma das reformas mais importantes da minha vida”, conta.

A reforma foi na sede da Associação das Pessoas com Anomalias Craniofaciais do Maranhão (APACMA), uma casa que precisava 

de melhorias, ampliações e adequações para atender pessoas que sofrem desse problema. Alexandre convocou mais quatro amigos 

pedreiros e, em mutirão, eles deixaram tudo pronto em apenas dois finais de semana. “Assim que precisar ampliar ou reformar 

novamente, a gente vai voltar lá”, diz ele.

Alexandre não tinha ideia do que se tratava, mas depois da reforma soube como é importante o trabalho 

da associação. As anomalias craniofaciais provocam danos físicos que se refletem 

no sistema respiratório, auditivo, digestivo, dentição e na articulação da fala, além 

de causar um forte impacto psicológico trazido pelo preconceito.

Ser voluntário é também um jeito de conhecer problemas como esse, ocultos 

para a maioria das pessoas. Quem ajuda, fica mais sabido também... 

“A recuperação 

começa com a fé 

e a vontade  

do alcoólatra, e 

com o apoio  

da família.”    

São quatro histórias comoventes. Lições de vida que os ganhadores do 
Concurso Boas Ações do Jornal do Pedreiro deixam para todos os leitores. 

Quem reclama pela mudança do mundo, pode aprender muito com eles, 
que começaram a mudança em si mesmos.

vencedores  
Conheça os

do concurso
Boas Ações



Eles ganharam 
passagem de avião, 
hospedagem em hotel, 
almoço com lideranças 
da Empresa e visita 
a uma das maiores 
feiras do mercado de 
construção civil da 
América Latina.

Votorantim Cimentos recebe  
pedreiros do Concurso Boas Ações 

para visitar Concrete Show 

Especial

Foi tudo pago pela Votorantim Cimentos para os quatro vencedores do Con-

curso Boas Ações. Dois deles não puderam comparecer por compromissos 

de última hora. Mas quem foi aproveitou. Domingos Gonçalves, de Telê-

maco Borba, PR, e Orlando Oliveira de Souza, de Brasília, DF, reservaram dois 

dias em suas agendas e se divertiram.

O estande da Votorantim Cimentos na Concrete Show foi uma atração espe-

cial para eles, que conheceram as linhas de produtos e viram em primeira mão 

o  Decoratta Itaú – uma nova argamassa branca para acabamento que é fácil de 

trabalhar e aplicar.

Os dois se entusiasmaram ao andar pela Concrete Show e ver outras novidades 

e equipamentos apresentados no evento, que este ano contou com 580 exposi-

tores nacionais e internacionais. No final, levaram de volta informação, experiên-

cia, reconhecimento pelo trabalho voluntário que realizam e dois presentes cada 

um: uma caixa de ferramentas e uma Makita.

Eles estavam satisfeitos

Domingos já conhecia São Paulo, 

mas só a trabalho, nunca a passeio 

e jamais havia visitado a Concrete 

Show. Orlando não conhecia a capi-

tal paulista e se surpreendeu com o 

tamanho e com as novidades da feira.

 “Nunca vou esquecer desse dia. Es-

tou me sentindo valorizado e recom-

pensado pelo trabalho que a gente 

faz”, disse Domingos. Orlando acres-

centou: “É gratificante saber que tem 

empresas que nos reconhece como 

profissional e ser humano”.

Pose para foto com a equipe do Marketing da 

Votorantim Cimentos.

Os prêmios foram entregues no estande da Votorantim Cimentos pelo Diretor Comercial 

Fred Fernandes e pela gerente de Marketing, Marília Goldschmidt.

No estande da Votorantim Cimentos estavam uma betoneira da Engemix, concreteira 

da Empresa, um silo do Sistema Matrix, de projeção de argamassas nos canteiros 

de obras, sacaria de produtos e computadores para acesso ao portal Mapa da Obra. 

Havia ainda formas e andaimes com aplicação de alumínio da Votorantim Metais e 

vergalhões da Votorantim Siderurgia.

Os pedreiros conheceram 

e gostaram do lançamento 

da Votorantim Cimentos: a 

Decoratta Itaú, uma nova 

argamassa branca para 

acabamento que é fácil de 

trabalhar e aplicar.

Domingos e Orlando conheceram as facilidades 

e conteúdo do Portal Mapa da Obra.
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Quem sabe faz  
a diferença

Brasileiro adora uma reforma. Foi isso que demonstrou uma 

pesquisa feita pela Associação Brasileira de Cimento Portland 

(ABCP), em parceria com o Instituto Data Popular. Os donos de 

quase 17 milhões de residências no país mostraram seu desejo de 

fazer algum tipo de reforma. 

Segundo outra pesquisa do Data Popular, 5% dos proprietários ou 

inquilinos de imóveis pretendem contratar empresas de construção, 

mas 75% deles preferem profissionais conhecidos ou indicados por 

bons serviços. Ou seja, por aqueles que sabem o que estão fazen-

do. Mais uma comprovação de que as oportunidades do mercado de 

construção estão abertas para quem faz bem feito.

Com a ideia de contribuir no aperfeiçoamento de bons trabalhadores 

da construção, a ABCP  lançou a coleção Mãos à Obra Pro. São quatro 

livros com informações bem ilustradas e dicas para as diversas etapas da 

obra – da elaboração do projeto  aos tipos de materiais, da preparação 

do orçamento às orientações para o proprietário. É um guia prático 

preparado por mais de 50 especialistas para quem já trabalha no ramo.

Veja a seguir algumas dicas dessa coleção:

Canteiro
de obras

A coleção Mãos à Obra Pro tem quatro volu-

mes e é vendida nas livrarias Cultura e Saraiva. Os 

livros também podem ser comprados pelos sites 

da ABCP (www.abcp.org.br) e da editora Alaúde  

(www.alaude.com.br). O preço vai de R$ 53,90 a R$ 

71,90 cada um. 

O friso feito no revestimento é  

apenas decorativo?

O friso é uma faixa para divisão do reves-

timento de argamassa. Ele tanto tem fun-

ção decorativa quanto reduz o volume dos 

panos de maior espessura. Essa medida evi-

ta que a argamassa se desprenda da alvena-

ria por excesso de peso e reduz o custo da 

regularização da parede. Para executá-lo, 

usa-se frisador, mangueira de nível e régua.

 A alvenaria deve estar concluída há pelo me-

nos 30 dias. Mas antes de começar o trabalho 

é importante verificar outras condições das 

paredes nos seguintes aspectos:

  Os batentes devem estar chumbados ou 

utilize gabarito de madeira ou alumínio 

para definir as referências do requadro do 

vão. Verifique com antecedência o proce-

dimento da instalação das esquadrias (em 

outra parte do livro).

  Dutos e tubulações embutidos devem estar 

executados e finalizados.

  Verifique o prumo. Em caso de desníveis e 

irregularidades maiores que 5 cm, pode-

-se planejar a utilização de frisos.

Quando a alvenaria 

fica pronta, quanto 

tempo se deve 

esperar para iniciar 

o revestimento de 

argamassa? Qual a proporção ideal de corante a ser 

usado na preparação de uma superfície  

de cimento queimado colorido? 

Caso queira colorir o piso, coloque pigmento  

na mistura seca na proporção de 4% a 6%  

do cimento.

  Prepare a mistura 

seca utilizando 

de 2 a 3 kg de 

pigmento para 

cada 50 kg  

de cimento.

 Misture tudo até a cor ficar bem uniforme.

  Peneire a mistura em pó, pressionando 

com as mãos (usando luvas) até desfazer 

os grumos. 
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Oportunidades não faltam. Mas é preciso estar 
preparado para elas. Com uma nova coleção que dá 
dicas sobre as diversas etapas de uma obra, todo 
mundo vai ficar por dentro do lado prático da reforma 
e construção de moradias populares.  

Fonte: Coleção mãos à obra PRo

Fonte: Coleção mãos à obra PRo

Fonte: Coleção mãos à obra PRo

Fonte: Coleção mãos à obra PRo

Oitão

Friso

Alvenaria

Revestimento  
de argamassa

Tábua  
de madeira

Pigmento

Graute

Bloco  
de concreto

Qual altura mínima de um oitão para 

comportar uma caixa d’água debaixo  

do telhado?

Oitão é uma parede em for-

ma de triângulo, posicionada 

sobre as duas bordas opostas 

da laje. Ele apoia uma co-

bertura de duas águas e sua 

geometria dá o caimento do 

telhado. Sugere-se que sua 

altura mínima seja de 1,30m, 

para acomodar a caixa d´água 

debaixo do telhado.



De bem
vida

com a

10 11

Agora é tomar 

banho, jantar e 

sofrer com o time. 

Tem coisa melhor?

O trabalho domÉstico 

tambÉm é pesado.  

Não custa nada dar  

uma mãozinha em casa  

e levar o lixo  

pra fora.Pedrão, gente fina  
      em casa  
e no trabalho
No fim do dia, ele arruma as coisas, limpa o canteiro 

de obra para não encontrar tudo bagunçado no dia 

seguinte e se prepara para voltar para casa.  É assim a 

rotina do Pedrão, pedreiro dos bons, homem de paz e amigo 

das coisas bem feitas... 

Pensando no futebol da TV, na casa arrumada e na comida 

quentinha na mesa, Zé se anima em voltar para o seu mere-

cido descanso.

Patroa feliz, criancada 

estudando... Agora é minha 

hora de torcer pelo time...

Amanhã o pessoal da obra 

vai comentar o jogo... esses 

craques só me dão alegria!

depois da janta, sempre tem tempo 

para os filhos. A crianCada sente  

a responsabilidade quando  

a gente cobra nos estudos.  

É para o bem deles.

Ha! mas antes do jogo, 

Para ver a patroa 

feliz, até dou uma de 

encanador para arrumar 

essa pia...
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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 as regras: não pode haver números repetidos 

nas linhas horizontais e verticais nem nos quadrados menores.

Caça palavras
Encontre 6 serviços que estão citados na tabela de preços da construção nesta página.

6 3 7 8 4

5 3 9 8

2 5 7

9 4

3 6 7 9

7 2

3 9 1

6 1 8 7

2 3 1 6 5
613798254

745123986

892465317

126589473

438617592

957234861

374956128

561842739

289371645

A R G O H M A S S A C O R R I D A

Z E M A P H U S E R A P G I L E R

A S J W O E T F C A U A S T O R B

O V F U N D A Ç Ã O G R I V C P G

T E L H C M B R A N T W R G A O A

V O M C E I U X P R E A U F J E L

P A J E L N D C P I Z L E I G C N

B O G Z A F R N A R C B A R O E P

X R J U N E T P R A E R O S C L I

A S S E N T A M E N T O T I V A S

I B R O T E L H D Z O A N T X N O

S E M P O G A S  E I Z D E L P A S

O L D E U R T Y L C H O R V I T A

A C A B A M E N T O E M G E S S O

I G R E J Z F M I N H U S A O G T

V O M T E I X A P R E A M B U L I

A S J W O L V F C E U A S T O R B

Resposta:ARGOHMASSACORRIDA

ZEMAPHUSERAPGILER

ASJWOETFCAUASTORB

OVFUNDAÇÃOGRIVCPG

TELHCMBRANTWRGAOA

VOMCEIUXPREAUFJEL

PAJELNDCPIZLEIGCN

BOGZAFRNARCBAROEP

XRJUNETPRAEROSCLI

ASSENTAMENTOTIVAS

IBROTELHDZOANTXNO

SEMPOGAS EIZDELPAS

OLDEURTYLCHORVITA

ACABAMENTOEMGESSO

IGREJZFMINHUSAOGT

VOMTEIXAPREAMBULI

ASJWOLVFCEUASTORB

Região Sudeste – Custódio Batista, 55 anos, São Paulo,SP

Assentamento de piso e revestimento – 18,00 m2

Fundações e paredes – 400,00 m2

Massa corrida – 10,00 m2

Assentamento de porcelanato – 35,00 mc

Acabamento em gesso – 12,00 a 15,00 m2

Região Centro-Oeste – Ailton Simões de Lanna, 53 anos, 

Belo Horizonte, MG

Assentamento de piso e revestimento – 10,00 a 12,00 m2

Fundações e paredes – 40,00 a 50,00 m2

Massa corrida – 10,00 m2

Assentamento de porcelanato – 15,00 a 20,00 m2

Acabamento em gesso – 12,00 a 14,00 m2

O Jornal do Pedreiro agora traz informações que podem ajudar os profissionais da construção a dar preços justos para seus clientes.

A intenção é oferecer uma ideia de valores cobrados em diferentes regiões e, desta vez, o levantamento foi feito em quatro Estados: São Paulo,  

Goiás, Paraná e Ceará.

Quem nos ajudou a obter as informações sobre o valor praticado para serviços de assentamento de piso e revestimento, fundações e paredes, massa corrida, 

assentamento de porcelanato e acabamento em gesso em cada mercado foram os profissionais leitores Custódio, Ailton, José Ramos e Francisco Luis.

Confira a tabela de preços abaixo.

Região Sul – José Ramos dos Santos, 59 anos,  

e Roberto Ghisa, 63 anos, Curitiba, PR

Assentamento de piso e revestimento – 14,00 a 20,00 m2

Fundações e paredes – 35,00 a 40,00 m2

Massa corrida – 13,00 a 16,00 mé

Assentamento de porcelanato – 28,00 a 30,00 m2

Acabamento em gesso – 13,00 a 16,00 m2

Região Nordeste – Francisco Luis de Araújo,  

56 anos, Fortaleza, CE

Assentamento de piso e revestimento – 15,00 m2

Fundações e paredes – 30,00 a 40,00  m2

Massa corrida – 8,00 m2

Assentamento de porcelanato – 20,00 a 25.00 m2

Acabamento em gesso – 7,00 a 15,00 m2

De olho no preço dos serviços da construção.


