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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

A Votorantim Cimentos está apoiando o projeto Ler e Pensar, 
criado pelo jornal Gazeta do Povo há 12 anos para estimular 
o hábito da leitura na comunidade escolar do Paraná. 
Com o novo apoio, o projeto estende seu alcance e vai atender 
9 mil estudantes de 57 escolas das cidades de Rio Branco 
do Sul e Almirante Tamandaré, no interior do Estado.

Incentivo à leitura no Paraná 

Evento de lançamento contou com representantes da 
Votorantim Cimentos, da Gazeta do Povo e de professores 
das escolas benefi ciadas.

A fábrica de Rio Branco, 
em Rio Branco do Sul 
(PR), recebeu também o 
selo de Empresa Amiga 
da Educação.

Nos Estados de Santa Catarina e Paraná, informações sobre cursos podem ser obtidas em:Senai (SC): 
www.sc.senai.br
0800 48 1212 e (48) 3231-4100Senai (PR): 

www.pr.senai.br
(41) 3271-9000

Para quem mora em Mato Grosso, a oportunidade acontece em julho.Cursos: Pedreiro e Aplicador de revestimentoLocal: Cuiabá (MT)
Nº de vagas: informe-se no Senai mais próximoInício das aulas: julho
Mais informações: (65) 3612-1700www.senaimt.com.br

Cursos: Pedreiro assentador e Pedreiro revestidor 

Local: São Paulo (SP)

Nº de vagas: informe-se no Senai Tatuapé 

  ou Santo Amaro

Início das aulas: julho e agosto

Mais informações: 

Senai Tatuapé: (11) 2227-6900 

site: www.construcaocivil.sp.senai.br

Senai Santo Amaro: (11) 5525-0700 

site: www.sp.senai.br/santoamaro

Tipos de 
serviço/cidade 
e região

Assentamento 
de piso e 

revestimento

Fundações 
e 

paredes

Massa 
corrida

Assentamento 
de porcelanato

Acabamento 
em 

gesso

São Paulo (Sudeste) R$ 30,00 m2 R$ 80,00 m2 R$ 8,00 m2 R$ 50,00 m2 R$ 15,00 a 
R$ 25,00 m2

Goiânia (Centro-Oeste) R$ 12,00 a 
R$ 15,00 m2

R$ 40,00 m2 R$ 5,00 m2 R$ 25,00 a 
R$ 30,00 m2

R$ 7,00 a 
R$ 12,00 m2

Porto Alegre (Sul) R$ 30,00 m2 R$ 35,00 a 
R$ 40,00 m2

R$ 8,00 m2 R$ 40,00 m2 R$ 13,00 m2

Fortaleza (Nordeste) R$ 15,00 m2 R$ 30,00 m2 R$ 6,00 m2 R$ 20,00 m2 R$ 13,00 m2

Tipos de 
serviço/cidade 

Assentamento Fundações 

O Jornal do Pedreiro agora traz informações 
que podem ajudar os profi ssionais 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, Rio Grande do Sul e Ceará.
Quem nos ajudou a obter as informações 
sobre valores praticados 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 
profi ssionais leitores ao lado: 

Orçamentos justos para seus clientes
Preço bom

atrai cliente!

A Votorantim Cimentos está apoiando o projeto Ler e Pensar, 
criado pelo jornal Gazeta do Povo há 12 anos para estimular 
o hábito da leitura na comunidade escolar do Paraná. 
Com o novo apoio, o projeto estende seu alcance e vai atender 
9 mil estudantes de 57 escolas das cidades de Rio Branco 
do Sul e Almirante Tamandaré, no interior do Estado.

Incentivo à leitura no Paraná 

Votorantim Cimentos, da Gazeta do Povo e de professores 
das escolas benefi ciadas.

Sandro Lopes dos Santos, 40 anos, de São Paulo (SP);

Elias Pereira Lopes, 49 anos, de Goiânia (GO);

Paulo Roberto Ramos, 47 anos, de Porto Alegre (RS);

Elton Braga, 59 anos, de Fortaleza (CE).

Para quem trabalha ou está querendo se tornar um bom 
profi ssional da construção civil:
Em São Paulo, duas unidades do Senai oferecem cursos gratuitos 
na área da construção civil: Santo Amaro e Tatuapé. 
São 36 vagas mensais no período da manhã e da tarde só na 
unidade de Santo Amaro. Normalmente, a divulgação dos cursos 
ocorre uma semana antes da data de início e os interessados 
devem ligar antes de se dirigirem à escola. Veja como fazer isso na 
capital paulista e em outros Estados. 

Confi ra alguns cursos gratuitos na 
construção civil 



Calçada
da fama

Em 2005, o sonho era 
construir a sede própria da 
biblioteca que o pedreiro 
tinha na garagem de casa. 
Passados oito anos, 
o Jornal do Pedreiro 
reencontra Evando com o 
projeto realizado.

O reencontro com o pedreiro 
construtor de bibliotecas

biblioteca, a família ajudou: a mãe 

de Evando tinha um terreno e fez 

a doação.

O pedreiro acompanhou a obra ti-

jolo a tijolo, mas dessa vez não as-

sentou nenhum, porque quem fez 

isso foi a construtora contratada para 

o projeto pelo governo. O prédio de 

300 m2 e 3 andares começou a ser 

erguido em 2006 e foi inaugurado 

em 2008. Tem um salão onde estão 

17 mil livros organizados em pratelei-

ras, 2 salas de cursos, um pequeno 

museu e até um lugar para receber 

palestrantes. 

“Eu ainda quero montar dois cursos 

para pedreiros aqui. Um para ensinar 

a ler plantas. E outro sobre técnicas 

de restauração”, diz ele, que já sabe 

que sonhar é o começo de tudo. 
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Evando, em foto que saiu no Jornal do 

Pedreiro em 2005, quando os livros se 

acumulavam e a biblioteca era um sonho

Evando ainda guarda 47 mil 

livros em casa

nal do Pedreiro o encontrou pela 

primeira vez, o pedreiro sergipano, 

que mora no Rio de Janeiro desde 

a adolescência, tinha 44 anos e 40 

mil livros.

Eles estavam empilhados e espalha-

dos pela garagem e outros cômodos 

da casa, no bairro da Vila da Penha.

Hoje, aos 52 anos de idade e 69 mil 

livros, Evando reconhece: “o desafi o 

agora é manter a sede própria da Bi-

blioteca Comunitária Tobias Barreto 

de Menezes, que fundei em 1998 

com apenas 50 livros”. E reforça: 

“precisamos de um voluntário para 

preparar projetos que incentivem a 

leitura e tragam recursos”.

O sonho tijolo a tijolo

O pedreiro ficou famoso em 

2004, quando o saudoso arquiteto 

Oscar Niemeyer fez  o projeto 

para a sede da biblioteca. A 

construção foi feita com 

financiamento do gover-

no, mas, como o recur-

so só poderia sair se o 

terreno fosse da própria 

Nesse período, Evando dos 

Santos ainda ajudou a fundar 

outras 53 bibliotecas comu-

nitárias no Brasil e até em Angola, 

na África. Na época em que o Jor-
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Canteiro
de obras

experiência  

A voz

fala
mais alto

da

Como acertar no prumo da parede, como assentar pisos e fazer uma laje 

com segurança. Um bom pedreiro sabe fazer tudo isso e muito mais. 

Para quem está começando, porém, nem sempre é fácil. Por isso as 

dicas de Vanildo Lopes da Silva, 40 anos e 25 de profi ssão, e Antônio Car-

los Emídio, 54 anos, e há 3 como líder de uma equipe que faz de tudo numa 

obra, são valiosas. Eles contam como fazem alguns serviços no dia a dia.

As dicas de Vanildo

Parede no prumo começa assim

“Para construir uma parede no prumo é essencial que a base es-

teja nivelada e gabaritada com os tijolos ou blocos a serem usados 

na construção da parede. Eles devem ser aprumados com base na 

primeira fi ada. Nunca se deve fazer a colocação acima de 1,20 

metro de altura, porque perdemos a visão para a colocação 

dos blocos ou tijolos. Também é fundamental montar um 

bom andaime de, no mínimo, 90 cm de largura para dar 

continuidade à construção da parede”. 

O Jornal do Pedreiro 
tem entre seus leitores 
profi ssionais experientes, 
que acabaram tornando-se 
pequenos empresários 
da construção. 
Aqui, eles dividem 
com os leitores o 
que aprenderam 
nos canteiros 
de obras.



Detalhes que fazem a diferença, segundo Antônio
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Laje segura na montagem

“Seja laje pré-moldada ou ma-

ciça feita no local, as duas pedem 

bastante atenção no momento da 

montagem. É essencial que sejam 

bem escoradas com vigas pontale-

tes maciços de eucalipto pinus ou 

escoramentos metálicos. É preciso 

respeitar a distância recomenda-

da pelo fabricante da laje ou en-

genheiro responsável pela obra.”

Peças distribuídas antes

“Para a colocação de piso, é 

bom estar atento à base, conferir 

se ela realmente está preparada 

para receber o piso fi nal. Se for 

cerâmica ou porcelanato é preci-

so distribuir as peças no local, con-

ferir os recortes e o esquadro do 

ambiente.” 

Conferindo a tonalidade

“Neste momento, o pedreiro 

deve aproveitar e conferir a tona-

lidade das peças e ver se elas não 

têm defeito. É bom chamar o clien-

te para observar também. Além 

disso, é fundamental respeitar o 

espaçamento solicitado pelo fabri-

cante e estar atento à quantidade, 

se realmente temos as peças para o 

espaço do ambiente. Por fi m, deve-

mos observar se estamos usando a 

argamassa adequada para o tipo de 

peça e local, interno ou externo.”

Dica de economia
“Para assentar blocos de cerâmica com organização, limpeza e economia 

de tempo e dinheiro, a gente usa o aplicador de massa pronta 

(funil fl exível), em forma de cordões. Ele evita desperdícios 

e aumenta a produtividade.”

Pisos bem alinhados
“Dependendo do tamanho do piso, por exemplo acima 

de 25 x 25 cm, deve-se aplicar a argamassa 

também na cerâmica e para um alinhamento 

perfeito usamos um nível a laser.”

Áreas com muito recorte
“Assentamos primeiro as peças 

inteiras, depois cortamos os 

recortes e assentamos 

todos eles com muito 

mais agilidade.”
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Confi ra as dicas de segurança em andaimes 
e escadas, cuide também de quem trabalha 
com você no canteiro de obras.

Trabalho em altura:
proteja-se bem
do perigo

Andaime seguro 
começa na base

  Os andaimes devem possuir estrado, 

guarda-corpo e rodapé.

  Nunca utilize nos andaimes materiais de 

má qualidade ou tortos.

   Antes da montagem e da desmontagem 

de um andaime, assegure que as pessoas 

não se aproximem da zona de risco. Isole 

a área com cavaletes.

   A base do andaime deve estar apoiada 

em elementos sólidos. Essa base precisa 

ser estável e com completa resistência 

a abrasão do sol (para não sofrer 

deformação com o calor).

   A base do andaime não deve ser apoiada 

sobre tijolos ou blocos.

altura:altura:

Cuidado com o martelo!
Ao subir em andaime, escada ou laje, o martelo 

deve estar sempre preso ao braço por um nó 

corrediço, chamado de “fi el”, que evitará acidentes 

e riscos para outras pessoas, caso ele caia.

Por menor que seja a altura, ela sempre oferece algum risco. 

Por isso, a segurança deve ser redobrada quando o trabalho 

exigir escadas ou andaimes. O Serviço Social da Indústria da 

Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Seconci-MG) e o Sin-

dicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais 

(Sinduscon-MG) prepararam um manual básico para implantação 

de segurança nos canteiros de obras do qual o Jornal do Pedreiro 

selecionou algumas recomendações.

Preste atenção nelas, porque muitas dessas atividades fazem par-

te do seu dia a dia. Não descuide da sua segurança quando estiver 

fazendo trabalhos em altura e observe que certas atitudes também 

colocam em risco a vida de outras pessoas.
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As escadas de mão podem ter até 7 metros de 

extensão e o espaçamento entre os degraus 

deve ser uniforme, variando entre 25 e 30 cm.

A escada de abrir deve ser rígida, estável e 

com dispositivos que mantenham sua abertura 

constante, devendo ter comprimento máximo 

de 6 metros, quando fechada.

Limite de carga e passagem livre
 O andaime não deve ser sobrecarregado além do limite de carga previsto.

 É preciso manter a carga de trabalho distribuída no estrado de maneira uniforme, sem atrapalhar a circulação.

  Além disso, não pode haver acúmulo de fragmentos, ferramentas ou quaisquer materiais sobre o andaime, 

 que ofereçam perigo ou risco a você ou a seus colegas.

Escadas sem improviso
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Os revestimentos com peças 
de tamanhos maiores estão na 
moda. A Votomassa Grandes 
Formatos é um produto feito 
especialmente para você 
executar esse tipo de serviço 
com toda a confi ança. 

Votomassa para
grandes formatos

e grandes resultados
Oassentamento não é muito di-

ferente do trabalho com pe-

ças menores, mas exige cui-

dado extra por causa do tamanho 

e do peso dos grandes formatos. 

Para fazer um serviço bem-feito, 

confi ra como é fácil trabalhar com 

a Votomassa Grandes Formatos.

1. Preparo da superfície

Confi ra se a base do assentamen-

to e o verso da peça estão secos 

e limpos, sem poeira ou qualquer 

tipo de sujeira que possa prejudicar 

a aderência, como engobe, tinta, 

óleo, graxa, etc. Se for preciso, lave 

a superfície e deixe secar. Superfí-

cies de concreto ásperas e irregula-

res devem ser uniformizadas. 

Mão
na 

massa

Limpeza do piso

Limpeza da peça de revestimento



2. Mistura

Para um saco de 20 kg do produ-

to, adicione água limpa (quantida-

de indicada na embalagem) em um 

recipiente limpo e seco. Adicione a 

Votomassa Grandes Formatos e 

misture com a colher de pedreiro 

ou misturador mecânico até fi car 

com consistência macia e boa de 

trabalhar. 

Espere 15 minutos e misture no-

vamente antes de aplicar. Duran-

te a aplicação, mexa a argamassa 

de vez em quando para garantir 

que permaneça macia, mas nunca 

acrescente mais água. 

Votomassa Grandes Formatos
Argamassa de alta aderência e fácil de trabalhar, para 

assentar revestimentos cerâmicos, porcelanatos, mármores, 

granitos, ardósias e demais pedras naturais de grandes 

formatos em pisos de áreas internas e externas.

Recomendada para aplicação em bases de argamassa 

de revestimento; contrapiso à base de cimento; piso de 

concreto e placa cimentícia.

Pode ser aplicada com espessura de até 18 mm, permitindo 

correção de espessuras diferentes dos revestimentos e assim 

garantindo o perfeito nivelamento do piso acabado. 

assentar revestimentos cerâmicos, porcelanatos, mármores, 

Pode ser aplicada com espessura de até 18 mm, permitindo 

correção de espessuras diferentes dos revestimentos e assim 
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Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em peças a partir de 900 cm² (30 cm x 30 cm), a argamassa deve ser aplicada tanto na área de assentamento quanto na peça 
de revestimento (dupla camada). 

Leia mais na próxima página.

Aplicação da argamassa no piso

Desempenadeira 

denteada na aplicação 

de argamassa na peça 

de assentamento



3. Aplicação

– A argamassa deve ser aplicada 

na área de assentamento e na peça 

de revestimento (dupla camada). 

Faça a aplicação na área de assenta-

mento com o lado liso da desempe-

nadeira, pressionando com fi rmeza. 

– A seguir, passe outra camada de 

argamassa usando o lado dentado da 

desempenadeira, formando cordões 

com espessura mínima de 10 mm.

– Repita o procedimento de aplica-

ção no verso da peça de revestimento. 

– O tamanho do pano (área co-

berta de argamassa) deve ser de, no 

máximo, 2 m2. O tempo em aberto 

deve ser de, no máximo, 20 minutos 

após a argamassa ser espalhada. 

– Aplique o revestimento sobre a 

argamassa ainda úmida e pegajosa. 

Coloque a peça ligeiramente fora 

da posição, arraste-a até a posição 

fi nal e bata suavemente com um 

martelo de borracha para conseguir 

uma colagem uniforme e nivelada.

– Para verifi car o resultado da 

aplicação, retire uma ou outra peça 

e verifi que a espessura e a igualda-

de da camada de argamassa no ver-

so do revestimento. Caso esteja fal-

tando argamassa em alguma parte, 

retire a peça e aplique uma nova 

quantidade de argamassa fresca.

4. Rejuntamento

Aguarde 72 horas para aplicar o 

rejuntamento. Rejunte a área com 

Votomassa Rejuntamento Epóxi 

Fácil ou com Votomassa Rejunta-

mento Flexível. Para completar o 

serviço com a garantia de qualidade 

e longa duração, utilize a Votomas-

sa Aditivo para Rejuntamento.
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Assentamento de peça de porcelanato

Uso do martelo de borracha na 

fi nalização do assentamento

“Antes de tudo, 
verifi que o 
esquadro das 
paredes” 

Vander Luis Vieira, mineiro 

de Itabirito, mestre de obras 

especializado em acabamentos, 

mais de 30 anos 

de experiência, comenta que 

o assentamento de peças grandes 

não é muito diferente das 

peças menores. 

“Recomendo sempre tomar 

cuidado no transporte e manuseio, 

devido ao peso e ao tamanho 

das peças, que são caras. É 

indispensável aplicar argamassa 

no revestimento e na base, para 

melhor fi xação. E, antes de tudo, 

é preciso verifi car o esquadro e o 

prumo das paredes, o nivelamento 

do piso e planejar a distribuição 

das peças pela base, evitando 

erros que não têm conserto depois 

do trabalho iniciado.” 

Vander sabe o que diz...



De bem
vida

com a

Conversar e manter o 
grupo unido é a melhor 
forma de garantir a 
segurança na obra. 

 Um por todos. 
Todos por um!
Nesta edição, o Pedrão – nosso pedreiro sustentável – 

trata de um assunto que diz respeito a todo cidadão 

responsável: preservar a própria saúde e seguran-

Com essas dicas, você vai longe!
Se um colega é descuidado, explique a ele que só a tolerância zero com as atitudes de risco pode evitar 

acidentes. Quem vive atento vive mais!

1Todo dia, 5 minutos de conversa sobre segurança ajudam a conscientizar

 2 Cada um faz a sua parte conservando bem os equipamentos de proteção

ça e a dos companheiros de trabalho. Quem cuida de si 

mesmo e dos outros está no caminho certo. Lembre-se, 

cooperação e boa vontade fazem o mundo melhor!
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Em matéria de seguranCa, ou todo 

mundo trabalha junto, ou não há 

ambiente seguro para ninguém. 

Uma ideia para manter o bom astral 

da obra é fazer todo dia 5 minutos de 

conversa sobre seguranCa. 

É um momento de colocar outros 

assuntos de trabalho em dia e ir pro 

batente com consciência da nossa 

responsabilidade.

lavar as botas de borracha quando 

termina o trabalho é rotina. 

Aqui na obra, ninguém descuida 

disso, mantendo limpo o calCado 

de seguranCa, as luvas e a máscara. 

O capacete também precisa estar 

limpinho, principalmente na parte 

interna, a carneira. 



Jogo dos sete erros

Resposta: trança, gola, bigode, retalho da camisa, chama do fogo, meia, fi leira de bandeirinha
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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.

3 6 8 5

7 3

4 8 7 3

2 6 3 7

5 6

6 3 1 5

4 8 3 6

1 9

5 3 6 4

Resposta362798451

748531692

195264873

814926537

527843916

639157248

483679125

276415389

951382764

Labirinto
Ajude o pedreiro a encontrar 

os livros.

Descubra as diferenças na brincadeira do jogo dos sete erros desta Festa Junina!


