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São Paulo – CaPital

Curso: pintor de obras
Local: Senai São Paulo – Tatuapé
Duração: 160 horas – 3ª a 6ª, das 8h às 17h
Inscrições: imediatas
Início das aulas:  12 de agosto e 23 de setembro de 2014 
Mais informações:  Senai Tatuapé:  

(11) 2227-6900 
Site: http://construcaocivil.sp.senai.br/

Tipos de serviço/ 
cidade e região

Fundações Paredes
Assentamentos Obra 

completa com 
acabamentoporcelanato piso comum revestimento

São Paulo 
(Sudeste)

R$ 30,00 a  
R$ 32,00 m3

R$ 35,00 m2 R$ 45,00 m2 R$ 30,00 m2 R$ 28,00 m2 R$ 800,00 a 
1.000,00 m2

Goiânia  
(Centro-Oeste)

R$ 20,00 m3 R$ 25,00 m2 R$ 35,00 m2 R$ 28,00 m2 R$ 27,00 m2 R$ 700,00 m2

Curitiba (Sul) R$ 24,00 m3 R$ 27,00 m2 R$ 38,00 m2 R$ 26,00 m2 R$ 29,00 m2 R$ 700,00 m2

Fortaleza 
(Nordeste)

R$ 26,00 m3 R$ 28,00 m2 R$ 35,00 m2 R$ 26,00 m2 R$ 30,00 m2 R$ 900,00 m2

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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Brasil e editada pela Diretoria Comercial/Marketing  Endereço de correspondência: Matriz da Votorantim Cimentos: 
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Um cinema
ambulante para fãs 

de bons filmes

O Jornal do Pedreiro oferece a todos os profissionais da obra 
uma tabela de preços pesquisados em diferentes regiões do 
país. Os valores cobrados por alguns serviços da construção 
são apenas uma referência, mas ajudam na hora de dar um 

orçamento para o cliente. Desta vez, o levantamento foi feito 
em quatro Estados: São Paulo, Goiás, Paraná e Ceará.

Quem nos passou as informações sobre preços 
de fundações, paredes, assentamentos de 

São José do Rio Preto, 
Cajamar, Taubaté, Arujá, 
Barueri, São Vicente, 
Votorantim e Mirassol 
foram algumas das cidades 
que receberam o Cinesolar, 
um cinema ambulante que 
a Votorantim Cimentos está 
patrocinando para levar 
cultura a municípios do 
interior paulista.

OCinesolar é uma estação mó-

vel equipada com placas sola-

res e um sistema que converte 

energia solar em energia elétrica. 

Com isso, tornou-se o primeiro ci-

nema itinerante sustentável do Bra-

sil, exibindo filmes e apresentações 

artísticas sem causar impactos ao 

meio ambiente.

Patrocinado pelas empresas Voto-

rantim Cimentos e Votorantim Ener-

gia e pelo Instituto Votorantim, o 

projeto realiza exibições de curtas 

e longas-metragens. Além disso, 

oferece oficinas de sustentabilidade 

voltadas para crianças e adolescen-

tes. Bom para quem gosta de cine-

ma ou tem filhos para incentivar o 

gosto pelas artes.

As atividades são gratuitas, abertas 

ao público e feitas utilizando um tipo 

de energia elétrica limpa e renovável: 

a do sol. Toda a estrutura é transpor-

tada num veículo adaptado, desde ca-

deiras para o público até uma cabine 

de DJ. Dois filmes que integram a pro-

gramação são: Saneamento Básico, o 

Filme (comédia que mostra uma co-

munidade reivindicando saneamento 

à prefeitura) e Colegas, (aventura vivi-

da por três grandes amigos portado-

res da síndrome de Down). 

Lazer em família

Para saber se os pedreiros também 

são fãs de cinema, o Jornal do Pedrei-

ro entrevistou o pedreiro e azulejista 

Wilson Donisete Domingos, de Arujá, 

SP, uma das cidades por onde passou 

o Cinesolar.

Ele declara logo de cara que gosta 

muito de assistir filmes. E suas prefe-

rências são os de ação, aventura, poli-

ciais e até os de terror, como o clássico 

Sexta Feira 13. “Gosto de assistir no 

DVD, com a família”, conta. 

Na passagem do Cinesolar por Arujá, 

Wilson estava trabalhando em outra 

cidade, mas espera que o cineminha 

volte, pois quer conhecer a novidade. 

Wilson, 37 anos de idade, 22 de profissão, 

com o filho Deivid. A família gosta de ver 

filmes e ficou interessada no Cinesolar, ao 

saber que o projeto leva lazer e ainda ajuda o 

meio ambiente economizando energia elétrica.

A programação inicial do Cinesolar 

passou por algumas cidades do 

interior paulista. Para saber mais 

acesse: www.cinesolar.com.br

Fique por dentro dos cursos
na Construção Civil
Veja o curso mais próximo de você e aproveite a oportunidade 
para aprender mais na profissão. São cursos gratuitos que o  
Senai e o Pronatec, do Governo Federal, colocam a seu alcance.  
É a sua chance de crescer!

Saiba quanto custa uma obra completa em várias regiões

Região Sudeste – Jorge Ferreira de Oliveira, 52 anos, São Paulo, SP
Região Centro-Oeste – Vilmar Pereira dos Santos, 45 anos, Goiânia, GO
Região Sul – Flávio José Campos, 57 anos, Curitiba, PR
Região Nordeste – Francisco Itamar de Souza, 58 anos, Fortaleza, CE

Paraná 
Cursos:  instalador hidráulico, carpinteiro, pedreiro e pintor de obras
Local: unidades do Senai no Estado
Duração: mínimo de 160 horas
Inscrições: durante todo o ano
Início das aulas:  cursos permanentes, iniciados a cada turma formada
Mais informações: (41) 3271-9000
Site:  http://www.senaipr.org.br/ ou: www.pronatec.mec.gov.br  

na opção Guia Pronatec de cursos FIC 

Mais informações de cursos em outras unidades  
do Estado de São Paulo http://www.sp.senai.br/senaisp/ 
Telefone: 0800 55 1000

Notas

porcelanato, piso comum e revestimento, além do custo de uma 
obra completa com bom acabamento em cada região, foram os 
profissionais leitores: 

Calçada
da fama

expediente

São Paulo – GuarulhoS

Cursos:  carpinteiro de estrutura de telhado, instalador 
hidráulico (encanador), pedreiro assentador, 
pedreiro revestidor e pintor de obras

Local: Senai Guarulhos (SP)
Duração: 160 horas
Inscrições: consultar unidade
Início das aulas:  cursos permanentes, iniciados a cada 

turma formada
Mais informações:  Senai Guarulhos:  

(11) 2461-6766
E-mail: construcaocivil122@sp.senai.br
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Para encontrar revestimentos 
fora de linha, o melhor lugar 
são os cemitérios de azulejos, 
onde pedreiros e clientes 
ganham tempo, economizam 
materiais e prolongam a vida 
das construções, além de 
poupar os recursos naturais. 

Mão
na 

massa

Muitas vezes é preciso sacrifi-

car parte dos azulejos anti-

gos na reforma de um imóvel 

ou no reparo do encanamento, por 

exemplo. Hoje em dia, com as rá-

pidas mudanças nas linhas dos 

produtos, é bem provável 

que não se encontrem mais 

as mesmas peças à venda nas 

lojas. Mas não é por causa dis-

so que seja preciso trocar toda a área 

revestida. Os depósitos de pisos e de 

azulejos fora de linha oferecem gran-

de quantidade e variedade de peças 

para reposição. 

Menos quebra-quebra

Um dos pioneiros nesse comércio 

em São Paulo é o Cemitério de Azu-

lejos, nome patenteado há 32 anos 

pelo dono da firma, Mário Kioyoshi 

Miyazaki, mas que acabou sendo 

adotado em todo o Brasil. Mário 

mantém um estoque com mais de 

mil tipos diferentes de pe-

ças. “Atendemos pedreiros, 

pro prietários de imóveis, 

arquitetos e outros pro-

fissionais que buscam 

soluções rápidas e 

econômicas para 

refazer par-

O mestre de obras paulistano 

Samuel Messias de Oliveira 

recorre aos cemitérios de 

azulejos com frequência.                                                                      

“Procuro oferecer a maior 

eficiência possível para meus 

clientes e os cemitérios de 

azulejos me ajudam a atingir  

esse objetivo”, comenta.  

“Acabo de comprar azulejos  

para cobrir apenas uma face 

 da coluna de uma casa em 

reforma, pois as 

demais faces 

estão boas.  

O cliente 

gostou da ideia 

e me agradeceu. 

Alguém pode pensar  

que eu poderia ganhar mais 

A Votomassa Multiuso Cola Muito Cinza é um 

produto ideal para fixar peças fora de linha, pois é pau 

para toda a obra, sendo indicada para assentamento 

cerâmico e de porcelanatos, além de mármores e 

granitos, em áreas internas e externas. É recomendada 

também para sobreposição de cerâmica sobre 

cerâmica em áreas internas e externas.

“Na construção, 
o moderno é 
fazer o máximo 
com o mínimo”

Um produto ideal

tes de revestimentos, evitando quebra-

-quebra e desperdício”, conta Mário.

Azulejos de todos os preços

 “A maioria quer economizar, mas há 

os que fazem de tudo na busca de peças 

para manter o estilo da arquitetura ou a 

aparência de imóveis que tenham valor 

sentimental, pois guardam lembranças 

do passado”, diz o comerciante.

Para esse tipo de cliente, o preço 

não conta muito, mas para a maioria é 

preciso calcular até quanto vale a pena 

recorrer ao material fora de linha. 

As peças têm preço unitário e, em 

São Paulo, não há muita variação de 

custo. Na loja do Mário a peça mais 

barata custa pouco menos de R$ 5,00 

por unidade, mas podem chegar a 

mais de R$ 100,00, dependendo da 

raridade. “Existem azulejos decorados 

até em ouro”, comenta ele. 

se fizesse toda a coluna.  

Mas isso não é verdade.  

Eu termino o serviço mais rápido, 

já posso pegar outro trabalho e o 

cliente vai me recomendar.  

O moderno na construção é 

fazer o máximo com o mínimo.”

Samuel conta que usa 

revestimentos antigos ou 

fora de linha também para 

reformar paredes ou pisos que 

os proprietários querem trocar 

mesmo em bom estado, porque 

já cansaram de ver. “Eu apenas 

retiro parte do revestimento, 

fileiras nos cantos das paredes, 

por exemplo, e substituo por 

peças mais decorativas, dando 

vida nova aos ambientes em 

pouco tempo e sem gerar muito 

entulho. Claro que isso precisa 

da orientação de um arquiteto 

ou decorador”, afirma. 

As reformas com remoção 

e reposição parcial de pisos ou 

de azulejos exigem cuidado 

para conservar o maior número 

possível de peças. E quando a 

base de argamassa estiver muito 

resistente, é melhor não retirar, 

para evitar danos a outras peças. 

 

Vendedores 

experientes não 

demoram a 

localizar o que o 

pedreiro procura no 

depósito. As peças 

são separadas por 

tamanhos e marcas. 

Reciclagem 
     de azulejos 
está na moda
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Feriadão
bater laje

dia de

Pedreiro que está 
construindo a própria 
casa gosta de um feriado 
prolongado para adiantar 
a obra. Para quem não 
tem tempo a perder 
virando massa a melhor 
opção é comprar concreto 
pronto da Engemix.

Virar concreto na obra é trabalho 

pesado, demorado e precisa de 

ajudantes. Se for a concretagem 

de uma laje, por exemplo, é preciso pu-

xar na corda ou subir escadas com mui-

tas latas de concreto nas costas. Assim, 

o dia rende pouco. Já com a solução 

oferecida pela Engemix, concreteira da 

Votorantim Cimentos, a vida do pedrei-

ro fica bem mais fácil.

A empresa tem um serviço exclusivo 

para pequenas obras. É destinado para o 

chamado mercado da autoconstrução, 

ou seja, para quem está construindo por 

conta própria, com a ajuda da família e 

dos amigos. É a solução para quem pre-

cisa de concreto em menor quantidade, 

a partir de três metros cúbicos. 

Esse serviço é ideal para residências 

ou pequenos comércios, por exemplo. 

São diversos tipos de concreto para to-

das as obras com a qualidade da Voto-

rantim Cimentos. Confira as dicas para 

saber mais.

“Construir é realizar um sonho”

O cearense Francisco Carlos 

Rodrigues de Souza, 36 anos, 

diretor de um projeto social, 

montou, com o cunhado e a 

esposa, um café na comunidade 

onde mora há 33 anos, na zona sul 

de São Paulo. 

“A gente queria montar um 

negócio diferente, que ainda não 

tivesse por aqui. Eu já tinha mexido 

com construção, mas não tenho 

conhecimento nem experiência. 

Meu cunhado é caminhoneiro 

e conhece a parte técnica da 

construção, mas 

também não tem 

experiência. Então, 

contratamos o melhor 

mestre de obras – meu 

pai”, diz Francisco com 

um sorriso de satisfação. 

“Claro que ajudamos ele, 

preparando argamassa e 

carregando materiais, por exemplo. 

O preço foi de pai para filho – um 

almoço caprichado lá em casa. 

Aqui era um local onde se guardava 

material de construção. Alugamos o 

espaço, compramos todo o material 

necessário, parcelamos o valor 

no cartão e em dois meses o café 

ficou pronto para minha mulher 

tomar conta. Foi uma obra rápida. 

Construir é muito bom.  

É a realização de um sonho,  

de um projeto de vida.”

7

“Se não for assim, a gente não faz nada”

Rodrigo Aragão de Túlio, 

paulistano de 26 anos, é técnico 

de fibra ótica. Casado há pouco 

tempo, até recentemente morava 

com os pais na zona sul de São 

Paulo, mas queria ter o próprio 

canto. Pediu, então, permissão e 

começou a construir na casa dos 

pais um novo pavimento.

“A obra ainda não está pronta, 

mas já nos mudamos. São três 

cômodos e mais um pequeno salão 

de cabeleireiro para a esposa de 

meu irmão Rafael. É a primeira 

vez que mexemos com construção 

e, por isso, tivemos ajuda de um 

pedreiro da nossa família, que 

veio do Espírito Santo para cuidar 

da obra. Eu e meu irmão damos 

uma força para ele quando temos 

folga e nos fins de 

semana. Enquanto 

isso, vamos 

aprendendo. 

Outra coisa 

importante é 

controlar os gastos. 

Usamos um só 

cartão de crédito 

para parcelar as 

compras. É preciso tomar cuidado 

para não perder o controle. No final, 

a obra vai custar um pouco mais 

de R$ 25 mil. A maior parte dos 

nossos salários tem ido para a obra 

e também contamos com ajuda de 

meu pai. Se não for assim, a gente 

não faz nada. O esforço está valendo 

a pena. Estamos todos felizes.

Usamos concreto preparado aqui 

mesmo, mas já conheço o serviço 

de concretagem para pequenas 

obras. Há um caminhão bomba que 

vai atrás da betoneira e enche uma 

laje em minutos. Vi isso aqui perto 

e achei muito legal. É rápido e sem 

desperdício. Já me contaram que 

no fim o preço é comparável, mas o 

concreto fornecido tem vantagem 

na rapidez e na qualidade.”
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Agora a gente se encontra
na internet!

Especial

Ao entrar neste site você vai 

encontrar tudo o que precisa 

para se desenvolver cada vez 

mais: conteúdos em vídeo, passo 

a passo para o uso dos produtos 

da Votorantim Cimentos e recursos 

úteis para o seu dia a dia, como a 

calculadora de argamassa.

No link Profissional da Obra, to-

das as edições anteriores do Jornal 

do Pedreiro também estarão dispo-

níveis para você consultar sempre 

que precisar. Além disso, essa se-

ção é sempre atualizada com te-

mas do seu interesse, com muitas 

fotos e animações, com o mesmo 

tipo de pautas apresentadas na pu-

blicação impressa.

Dentre os serviços que este site 

oferece aos usuários está o recebi-

mento de um informativo mensal. 

Para isso, basta preencher o cadas-

tro, identificando-se como profis-

sional da obra. Assim, você continua-

rá a acessar da sua casa as matérias 

preparadas por uma equipe de pro-

fissionais que entende bem os seus 

desafios. Esperamos você no site 

www.mapadaobra.com.br para co-

nhecer as novidades e se atualizar 

sempre. Nesse canal, você também 

pode interagir, mandando suas su-

gestões sobre temas mais quentes 

da construção civil e outros ligados 

ao seu dia a dia. Sua partici-

pação será muito bem-vinda! 

A gente espera você e a fa-

mília lá no Mapa da Obra!A partir de outubro, a 
Votorantim Cimentos vai 
fortalecer a comunicação 
com seus clientes e amigos 
exclusivamente por meio  
de um único canal: o site 
www.mapadaobra.com.br.
A última edição do Jornal do 
Pedreiro que vai circular em 
outubro estará disponível 
apenas nesse endereço na 
internet e, a partir de então, 
você encontrará  
lá todos os assuntos 
que tanto interessam ao 
profissional da obra!

1.  Confira antes da concretagem

  Se as fôrmas e armaduras estão posicionadas 

corretamente.

  Se as fôrmas estão bem vedadas.

  Se as armaduras estão limpas para que haja 

melhor aderência do concreto.

  Se o travamento e escoramento das fôrmas estão 

firmes.

  Se a espessura da laje e a altura das mestras estão corretas.

  Se a superfície a ser concretada está molhada, a fim de 

evitar fissuras.

Para usar bem o concreto na obra

4.  Cura do concreto é importante

Não esqueça de fazer a cura do concreto para evitar fissuras 

e garantir mais durabilidade. Você pode molhar o 

concreto logo após seu endurecimento, de 

três a quatro vezes ao dia, pelos sete dias 

seguintes à concretagem.

3.  Adensamento faz a diferença

Assim que o concreto é lançado nas fôrmas é necessário  

fazer o adensamento, que consiste em compactá-

lo para evitar a formação de vazios (bicheiras). 

O adensamento é feito com vibradores,  

como os de imersão. 

2.  Carrinho de mão ou bomba

O transporte do concreto, do caminhão betoneira da Engemix 

até o local de aplicação, a laje, por exemplo, pode ser 

feito de duas maneiras. Uma é usando carrinhos 

de mãos ou giricas. Outra é por meio de 

bombas, que é possível contratar também  

da Engemix.
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A popular carriola é ferramenta 
obrigatória dos canteiros de obras,  
mas, apesar de simples, o equipamento 
exige alguns cuidados.

Como tratar
bem seu 

Outra atitude importante para garantir conser-

vação e vida longa ao carrinho vem de um ajudan-

te de obras de São Paulo. 

José Roberto Porto da Silva, 28 anos, natural 

de Caculé, BA, não deixa o carrinho sujo, principal-

mente de argamassa. “Eu lavo todo o dia”, diz ele, 

e completa: “Se acumular sujeira, pode estragar, 

furar. O carrinho tem que ficar limpo para o traba-

lho do outro dia.”

Além do cuidado na conservação do equipamen-

to, José Roberto toma outras medidas, como não 

andar com muito peso e usar sempre equipamen-

tos de proteção individual, como botas e luvas.

“Lavar o carrinho é  
importante”, diz ajudante

O 
carrinho de mão é para ser usado para transpor-

te de objetos ou materiais em trajetos curtos. O 

carregamento deve atender ao limite máximo in-

dicado pelo fabricante e a carga precisa ser distribuída 

de maneira uniforme, para que mantenha o centro de 

gravidade o mais baixo possível. 

Ao levantá-lo deve-se usar a força dos braços e das 

pernas, sem forçar as costas para não terminar o dia com 

muitas dores. Na verdade, nem precisa fazer muita força. 

Basta empurrar e equilibrar.

carrinho de mão

Essas são as orientações básicas para 

quem trabalha em obra e usa o carrinho 

de mão diariamente. “A dica é colocar 

primeiro os objetos mais pesados e sobre 

eles os mais leves”, diz Márcia Bauer, 

responsável pelo departamento de se-

gurança do trabalho da CSM, fabricante 

de equipamentos para a construção civil. 

Outro fator de segurança no manuseio 

do equipamento, segundo ela, é a visibili-

dade do percurso. “As pilhas de materiais 

não devem impedir a visão do operador.”

Proteja os pés

A capacidade de carga de um carrinho 

chega até a 150 kg. Imagine ter os pés 

atropelados por ele? É preciso, então, 

trabalhar com botas de segurança. Elas 

protegem de cortes ou pancadas, caso 

caia algum objeto, como um bloco que 

esteja sendo transportado. Luvas tam-

bém são importantes, principalmente 

porque a carga é feita com as mãos.

Faça paradas para descanso

Quando o trabalho exige um vaivém 

constante no caminho na obra, é reco-

mendado fazer pequenas paradas para 

descansar. Poucos minutos de repouso já 

são suficientes para evitar desgaste físico. 

“Ao parar, o carrinho deve estar comple-

tamente no chão e não pode ser travado 

pela força das mãos ou com o apoio dos 

pés, pois isso pode causar lesões”, alerta 

Márcia Bauer.

Com esses cuidados, o trabalho rende, 

pois o material não cai, o carrinho não 

tomba e ninguém se machuca. 

O ajudante José Roberto 

e o carrinho de mão, 

equipamento inseparável na 

obra, que ele limpa tirando 

os restos de argamassa para 

não danificar.

2.  Não transporte objetos 

grandes que atrapalham a 

visão do caminho.

3.  Use luvas e calçados de 

segurança. Jamais chinelos.

8.  Respeite o limite de 

capacidade de peso  

do carrinho.

Dicas úteis

4.  Materiais pesados vão 

primeiro e os mais leves 

depois.

5.  Evite movimentos bruscos 

ou exagerados.

6.  Fique atento durante o 

deslocamento, evitando 

distrações.

7.  Não trabalhe direto com 

o carrinho, faça pequenas 

paradas para descansar.

9.  Na descida da rampa 

mantenha o carrinho 

virado para a frente e, na 

subida, virado para trás.

1.  Não use o carrinho em rampas com inclinação muito 

acentuada, pois há risco de tombamento. 
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Passa-
tempos

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.

1 2 3 9

3 9 1

9 6 1 5

7 9 3

8 6 4 7

3 6 4

7 1 8 5

4 1 7

3 8 6 4

Resposta:

Jogo dos 7 erros
Descubra as diferenças na brincadeira do 

jogo dos sete erros na internet

Labirinto
Ajude o pedreiro a chegar na obra

185426379

723915486

946378152

214759638

869132547

537684921

471293865

652841793

398567214

Resposta:  Cabelo, monitor, faixa da calça,mouse,  
encosto da cadeira, tênis, rodapé


