
Votomassa e Cimento Branco: seus 

aliados na obra! Págs. 4 a 7

Pedreiro

Bem-vindo ao Jornal do Pedreiro!
Esta é a nova cara do Votoran com Você, que muita

gente já chamava de Jornal do Pedreiro. O apelido

pegou e, agora, assumimos esse nome para fazer um

jornal cada vez melhor, mais útil e informativo, com a

presença das marcas da Votorantim Cimentos que você

já conhece.

Queremos ajudar você a trabalhar melhor, a conquistar

mais clientes, a ter mais qualidade de vida e saúde.

Não esquecemos da sua família, dos seus filhos, dos

jovens que estão começando e dos mais experientes,

que têm muito o que ensinar. Esperamos que todo

mundo goste de ler o novo Jornal do Pedreiro. 

Marcelo Chamma - Diretor Comercial

Informativo Bimestral da Votorantim Cimentos dirigido aos Profissionais da Construção - Ano 1 - nº 1 - Maio/Junho 2005

O pedreiro que gosta de leitura 

e devora livros. Pág. 3

Um passeio na Feicon para fazer novos

amigos. Pág. 8

Jornal
do

Participe do Concurso “Seja membro do nosso Comitê Editorial”



Votorantim
Cimentos, 
o ano inteiro
perto de você 
A Votorantim Cimentos não perde

uma só oportunidade de estar perto

dos clientes. Por isso, ao fazer as

contas de 2004, somou participação

em 1.856 eventos!

Veja só quanta coisa foi feita para nos

aproximar ainda mais dos pedreiros,

construtores e outros públicos

importantes de todo o Brasil:

• Congressos, feiras e patrocínios: 68
• Visitas às fabricas: 149
• Palestras e treinamentos 

técnicos: 1.639

Confira, na página 8, 

a participação da Votorantim

Cimentos na Feicon – 

a maior feira da construção

civil da América Latina,

realizada em São

Paulo.

Tirar dúvidas, conferir a instalação de peças

promocionais de pontos-de-venda e fazer

uma pesquisa de satisfação entre os clientes.

Tudo isso é motivo para a campanha que a

Votorantim Cimentos está fazendo com

visitas às revendas de material de construção.

Estas visitas estão sendo chamadas de “blitz”.

Os promotores da Votorantim já passaram

por várias lojas de importantes localidades:

do Distrito Federal à Bahia, do Sul ao Sudeste,

passando por Barreiras (BA), Londrina (PR),

Blumenau (SC), Porto Alegre (RS), São José

do Rio Preto e Ribeirão Preto (SP), entre

outras cidades. Confira o que os

revendedores estão percebendo:

A Votorantim Cimentos

melhorou ainda mais as

embalagens de seus

produtos: cimentos, cales,

rejuntamentos, cimento

branco e argamassas para a construção. 

Repare bem no selo de garantia da

qualidade. O selo deixa claro ao consumidor

que as marcas Votoran, Poty, Itaú, Tocantins,

Aratu e Votomassa são da Votorantim. 

E esse nome você conhece: significa

segurança, qualidade, solidez e tradição.

Pedreiros, balconistas e donos de

revendas são convidados especiais

das palestras realizadas pela

Votorantim Cimentos no Sul, desde

fevereiro. Além de Pomerode,

Blumenau, Brusque, Indaial,

Guabiruba e Timbó, entre outras

cidades catarinenses, as palestras

também aconteceram em Gravataí e

Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Mais de 1.000 pessoas já

participaram desses encontros.

A palestra é feita por um engenheiro

especializado da Votorantim. Depois

de aprender com ele dicas de

construção, uso e armazenagem do

cimento e da argamassa e economia

na obra, os convidados participam

de uma confraternização. E no Sul, é

claro, não faltou um bom churrasco

para encerrar a festa.
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O Jornal do Pedreiro é uma publicação bimestral da Votorantim Cimentos dirigida aos profissionais que constroem o nosso Brasil, editada pela Diretoria
Comercial/Marketing - Endereço de Correspondência: Matriz - Votorantim Cimentos: Praça Prof. José Lannes, 40 - 7º andar - 04571-100 - São Paulo/SP - Enviar aos
cuidados do Depto. de Marketing e Comunicação - Equipe Editorial: Equipe de Marketing Votorantim Cimentos - Jornalista Responsável: Fátima Falcão
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Fique de olho no selo
de qualidade 

No Sul, pedreiros são
convidados da Votoran 

Blitz comprova
satisfação nas revendas 

Pomerode, SC: convidados especiais.

Encontro dos pedreiros em Blumenau, SC.

O cimento está
chegando mais limpo, e 

o cliente está
satisfeito.

O cliente está muito
satisfeito com a melhoria

das embalagens, e com os
sacos extras acompanhando

as mercadorias.

A campanha da novela 
fez com que aumentassem 

as vendas.

EXPEDIENTE
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Pedreiros e outros profissionais da

construção civil fizeram a alegria do “Bloco

do Operário”, que desfilou no Carnaval de

Recife (PE) de 2005 com o patrocínio das

marcas Poty e Votomassa. 

O bloco levou mais de mil pessoas às ruas

da cidade, com o apoio das nossas marcas,

garantindo mais brilho ao carnaval

pernambucano.

Poty e Votomassa
animaram o bloco
pernambucano 



CALÇADA DA FAMA
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O construtor de bibliotecas 

A idéia de Evando está se

multiplicando no Brasil:

"Até hoje já ajudamos a abrir

20 bibliotecas". No ano

passado, ele mandou 4.700

livros para Angola, país da

África que fala português.

O sergipano Evando dos Santos,44 anos,é um

pedreiro que ficou famoso por uma paixão:

os livros.

Ele não teve a chance de fazer curso

superior, mas aprendeu muito na escola

da vida, formando o bom hábito da leitura. 

Evando gosta de devorar livros: lê em

média 10 livros por mês. Já trabalhou em

muitas obras, desde que chegou no Rio de

Janeiro, em 1975, então com 15 anos. Mas

a construção mais importante da qual ele

quer participar ainda está por vir.

Seu sonho é construir o prédio da sede

própria da Biblioteca Comunitária Tobias

Barreto de Menezes, no bairro Vila da

Penha, no Rio de Janeiro. Fundada por ele

em 1998, com apenas 50 livros, a biblioteca

conta hoje com 40 mil!

Livro foi feito para circular e ser lido
O projeto do prédio ele já tem. E foi feito

pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer,

aquele que projetou Brasília. Niemeyer

ficou impressionado com a força de

vontade do pedreiro e com o seu gosto em

promover a leitura.

Para Evando, usar uma biblioteca não pode

ser complicado: basta pegar o livro. Se o

leitor devolver, melhor, se não, tudo bem,

porque, segundo ele, "o livro foi feito para

circular".

Uma boa idéia: livro na cesta básica
Como reconhecimento por sua iniciativa,

Evando já ganhou diversas homenagens. 

E até hoje recebe convites para dar palestras em

universidades, onde conta a sua experiência

de vida.

Ele venceu a falta de estudos com a força

de vontade e a sorte de conhecer um pastor

que o ensinou a ler a Bíblia. Hoje, ele quer

oferecer o mesmo para outros pedreiros.

"Meu sonho é ver uma biblioteca em cada

canteiro de obra e um livro em cada cesta

básica", conta orgulhoso e consciente da

importância de sua profissão: "Sem pedreiro,

não tem progresso."

Evando: "Meu sonho é

ver uma biblioteca em

cada canteiro de obra".



MÃO NA MASSA COM VOTOMASSA
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Chapisco Adesivo para Concreto:  alta aderência   

Com grande capacidade de

aderência,o produto faz uma

ponte segura entre a base de

concreto e a argamassa de

revestimento, tanto em áreas

internas quanto externas. Se

você quer fazer um bom serviço,

veja estas recomendações.

Como preparar 
a base
A Votomassa Chapisco

Adesivo para Concreto deve ser

aplicada numa base plana, limpa e

seca, sem poeiras, substâncias

oleosas, tintas ou irregularidades

que possam prejudicar a aderência

do produto.

O desmoldante deve ser

completamente retirado antes da

aplicação.

Em condições de temperatura muito

alta e baixa umidade relativa do ar

(clima seco), é preciso umedecer a

base de concreto para esfriá-la.

Espere a base secar para aplicar a

argamassa.



Como preparar 
a argamassa
Em um recipiente limpo 

e  sem vazamento, colocar entre 4,0 e

4,2 litros de água limpa e despejar um

saco de Votomassa Chapisco para

Concreto. Misturar até formar uma

argamassa homogênea e sem grumos. 

A mistura pode ser manual ou

mecânica, lenta e forçada (tipo hélice). 

A Votomassa Chapisco Adesivo para

Concreto pode ser aplicada logo após

sua mistura com água, não sendo

necessário deixá-la em repouso 

(o tempo de maturação é zero).

Como aplicar 
o produto
Primeiro utilize o lado liso

da desempenadeira metálica,

formando uma base uniforme com

espessura de 5 a 6 mm, em uma área

máxima de 2 m2. 

A seguir, com o lado denteado da

desempenadeira, remova o excesso

de argamassa, deslizando-a de forma

inclinada, num ângulo próximo de

70º, formando cordões (ranhuras)

uniformes de 4,5 a 5,5 mm de altura.

A argamassa retirada (excesso) pode

ser misturada ao restante do material

preparado, sem adicionar água.

Troque a desempenadeira por uma

nova, quando a sua estiver com

desgaste acima de 1,0 mm.

 garante qualidade do serviço!

Cuidados especiais
Em condições de sol muito

intenso, ventos fortes e baixa

umidade relativa do ar (clima

seco) é preciso fazer aspersão

de água sobre o chapisco a

cada 2 horas, durante período

de 6 horas.

Dicas importantes
• A Votomassa Chapisco

Adesivo para Concreto deve

ser aplicada, no mínimo, 7

dias após a desforma do

concreto.

• O revestimento deve ser

feito no mínimo após 72

horas da aplicação da

Votomassa Chapisco

Adesivo para Concreto. 

• Recomenda-se a utilização

de argamassas de

revestimento Votomassa.
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Como todos os produtos da linha de

cimentos brancos Votoran, o CPB-32

Estrutural combina beleza e simplicidade

na aplicação. Com ele, você vai inventar

soluções criativas e duráveis. 

O tom neutro do cimento branco aceita

facilmente pigmentos e materiais como

pó de mármore ou granito, que

permitem a criação de cores e texturas

diferenciadas.

CANTEIRO DE OBRAS

Votorantim lança novo Cimento Votoran Branco
Chegou ao mercado o novo

Cimento Votoran Branco 

CPB-32 Estrutural. Ele faz

bonito em qualquer obra e

está disponível em

embalagem de 25 quilos.

A cor branca não retém muito calor, 
por isso dá conforto térmico.
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O Cimento Votoran Branco CPB-

32 Estrutural pode ser utilizado

em diversas aplicações: 

• revestimentos coloridos e

texturizados

• pátinas e mosaicos

• pisos industriais, comerciais e

residenciais (calçadas, cimento

queimado, concreto

estampado e outros)

• argamassa para assentar

pedras naturais, mármores e

granitos

• concretos de uso geral

• artefatos como vasos, cercas,

fontes, esculturas, etc

• pré-fabricados como ladrilhos

hidráulicos, pisos, telhas,

blocos, etc.

Olha só quanta coisa dá para fazer com esse cimento!



O passo a passo

1. Aplique a textura sobre o emboço

da parede, lixada e selada 

(o selador é um produto que dá

resistência à base). 

2. Adicione pigmento se quiser colorir,

seguindo a proporção indicada pelo

fabricante. Misture bem até que o

pigmento esteja todo incorporado à

massa.*

3. Adicione água aos poucos até

atingir a textura (consistência) da

massa corrida adequada, ou seja,

quando a massa ficar parecendo

uma musse e não cair da colher. 

4. Espalhe a massa com a

desempenadeira de aço, criando a

textura desejada. Pode-se utilizar ainda

trincha, rolo ou mesmo os dedos. 

5. Para criar um efeito bonito e

uniforme, faça movimentos

repetidos. Aguarde pelo menos 

12 horas para usar a parede. 

* A quantidade de pigmento em pó ou líquido pode ser

alterada de acordo com a tonalidade que se pretende obter 

na textura.

Fonte: Senai da Construção Civil – Tatuapé/SP. 
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Saiba como fazer texturização
com cimento branco

Utilizando o Cimento Votoran Branco CPB-32

Estrutural você vai valorizar seu trabalho, com

um resultado moderno e bonito. E pode ter um

campo de trabalho novo pela frente.

Aproveite as possibilidades que esse produto

oferece. Uma delas é a texturização, que você

pode fazer de forma fácil e rápida. 

O material que você precisa: 

• Cimento Votoran Branco CPB-32 Estrutural

• Desempenadeira de aço 

• Espátula

• Rolo de textura

• Bandeja

• Balde 

• Colher de pedreiro 

• Pigmento em pó ou líquido

• Água



Um pedreiro que se atualiza 
com as novidades

Encontramos o pedreiro José Guilherme

Benedito caminhando tranqüilamente

pela Feicon. Mineiro, José Guilherme

vive em Bertioga, no litoral paulista,

onde é pedreiro há mais de 20 anos. “Eu

vim na feira como convidado”, contou ele.

“O que estou achando? É o máximo! Tem

tudo para a construção, muitas novidades

e inovações. Saio daqui com mais

assunto para conversar com meus clientes.

A gente trabalha direto nas obras e

precisa ficar por dentro das novidades

que podem melhorar nossos serviços.”

NA GERAL
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O mestre de obras que está 
abrindo horizontes

Omestre de obras Antonio Vitorino

Barbosa está sempre procurando

atualizar seus conhecimentos. Nascido

no Ceará, chegou em São Paulo há 10

anos. Trabalhou como ajudante de

pedreiro e em poucos anos empregou-se

numa construtora. 

“Uma feira dessa esclarece dúvidas e

abre o horizonte da gente”, comentou ele.

“Vi muita

novidade. 

O cimento e a

argamassa da

Votorantim

Cimentos eu já

conhecia, porque

usamos em

nossas obras.”

Votorantim Cimentos na maior feira da construção
Com um passeio pela Feicon

– Feira Internacional da

Indústria da Construção –

realizada em março no

Parque Anhembi, em São

Paulo,o Jornal do Pedreiro

inaugura uma nova seção,

onde o profissional da

construção será sempre o

personagem principal.

AFeicon é uma feira que acontece a cada ano e reúne os principais fabricantes

de materiais para construção do Brasil e também de outros países, para

mostrar seus produtos e novidades para milhares de visitantes de todo o País,

principalmente profissionais da construção, comerciantes e empresários. 

A Votorantim Cimentos ocupou um estande de 300 metros quadrados, juntamente

com a Votorantim Metais e a CBA – Companhia Brasileira de Alumínio, empresas

que fazem parte do Grupo Votorantim e também fabricam produtos para a

construção civil.

O estande recebeu clientes, fornecedores e consumidores, expondo produtos 

e serviços e mostrando a força da Votorantim  na produção, na qualidade e no

atendimento.

O que é a Feicon



ESPECIAL

Participe do comitê editorial. Esse jornal é seu!
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O que é o Comitê
Editorial?
O Comitê Editorial do jornal é

um grupo de pessoas que

tem a tarefa de fazer

sugestões de assuntos que

serão tratados nas edições.

Todos apresentam idéias e

temas que possam interessar

aos leitores.

O que deve fazer um
membro do Comitê
Editorial?
Um membro do Comitê

Editorial deve sugerir

assuntos que serão

transformados em

reportagens. Os escolhidos

também devem ter um meio

de contato por telefone para

falar com nossos repórteres,

que vão ligar a cada edição

para saber quais são suas

sugestões.

Quanto tempo o 
Comitê deve atuar? 
O Comitê será escolhido

para atuar durante três

edições, ou seja, durante 

seis meses. Depois disso,

vamos escolher novos

pedreiros para participar.

Assim, mais colegas terão 

a mesma oportunidade.

O que você deve fazer se
for o escolhido?
Os pedreiros escolhidos

devem pensar em assuntos

para sugerir como temas de

reportagens. A cada edição o

jornalista responsável pelo

Jornal vai entrar em contato

por telefone e ouvir as

sugestões. Por exemplo: você

conhece um pedreiro que

faça alguma coisa diferente

na sua cidade, como é o caso

do pedreiro que mostramos

na página 3? Você tem

alguma dica importante para

os seus colegas de profissão?

Você sabe de alguma

iniciativa social importante

em que os pedreiros estão

envolvidos?

P ara colaborar com o Jornal do

Pedreiro como membro do comitê

editorial, basta participar do concurso

que está sendo lançado agora.

Ao todo, serão escolhidos quatro pedreiros

de todo o Brasil. Leia o regulamento que

está encartado nesta edição e não perca

essa oportunidade.

Os quatro vencedores vão receber o

diploma de membro do comitê editorial do

Jornal dos Pedreiros, e ganharão um kit de

ferramentas da Votorantim Cimentos.

Gostou? Então preencha a ficha que você

recebeu junto com o jornal e mande para

a Votorantim Cimentos.

Antes, porém, leia também as

informações ao lado para saber melhor o

que faz um membro do comitê editorial.

O Jornal do Pedreiro vai escolher
quatro pedreiros para fazer parte
do comitê editorial que sugere os
assuntos para cada edição. 
Ninguém melhor do que você, que
está em contato diário com as
obras, para apontar quais são os
temas mais interessantes para o
nosso jornal. 
Participe, queremos ouvir suas
sugestões! 
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Esse problema acontece com freqüência

em muitos bairros, especialmente nas

periferias das maiores cidades brasileiras.

É que muita gente vai construindo suas

casas aos poucos, deixando a laje sem

proteção, pois espera um dia fazer mais

um cômodo na parte superior. 

Mesmo sem segurança, a laje acaba sendo

muito utilizada por crianças, jovens e

adultos: para empinar pipa, namorar,

estender roupa ou fazer o churrasco no

domingo. Com a falta de espaço livre e

poucas opções de lazer, os moradores –

em especial, as crianças –  aproveitam a laje. 

No caso dos adultos, o uso de bebida

alcoólica é mais um risco: basta um segundo

de distração para acontecer uma tragédia. 

FIQUE POR DENTRO

Cuidado com os acidentes nas lajes!
Só em 2003,o Corpo de

Bombeiros da cidade de São

Paulo atendeu 7.400 pessoas

acidentadas em quedas das

lajes de suas próprias casas.

Os acidentes causam traumas

de todos os tipos e muitos

são fatais.A maior parte das

vítimas são crianças.

O Jornal do Pedreiro faz esse

alerta e procura conscientizar

a população.Com maior

orientação às famílias 

e construção de muretas de

proteção em torno das lajes,

esse problema poderia ser

evitado.

Estatísticas servem 
como alerta
Em 10% a 20% das quedas, as pessoas

morrem ou ficam inválidas para sempre.

Em cada quatro crianças acidentadas,

uma fica com deficiência física ou mental.

O problema representa um elevado custo

para os serviços públicos de saúde.

O Serviço de Neurocirurgia do Hospital

Ermelino Matarazzo, na cidade de São

Paulo realizou 145 operações de crânio e

medula em 2003, todas em pessoas que

caíram de lajes.

Em Sorocaba, no interior de São Paulo, a

Dra. Érika Mota Viola conta que, no

hospital público onde trabalha como

pediatra, 40% dos acidentes com traumas

entre crianças até 12 anos são causados

por quedas de lajes.



Aqui cabe uma 
legenda para a foto ao lado.
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Com 25 anos de profissão e muitas casas erguidas, o pedreiro paulista

Luiz Orlando de Arruda está doando seu tempo e sua experiência para 

esse importante trabalho social chamado Projeto Laje. Ele integra a equipe

composta por médicos e moradores do bairro de Ermelino Matarazzo, em

São Paulo, que orienta e ajuda as famílias na construção de muretas de

proteção nas lajes de suas casas, reduzindo o risco de quedas de pessoas. 

Como profissional conhecido e respeitado no bairro, Orlando foi

convidado para orientar os mutirões para construção das proteções de

alvenaria. “Eu não sabia que havia tantos acidentes desse tipo”, diz ele.

“É um trabalho simples, mas de grande valor. Com cimento, cal, areia e

blocos de cimento erguemos muros de 1,20 m de altura, suficiente para

evitar tragédias. É um trabalho que une a comunidade e nos dá grande

satisfação”, resume Orlando. 

Prevenção: o que pode ser feito

Os pedreiros podem ter um papel muito importante

na prevenção desse tipo de acidente, ajudando a

conscientizar as famílias e convencendo-as a erguer

muros de proteção (guarda-corpos) nas lajes. 

Como é muito difícil impedir o uso da laje, as crianças

maiores devem ser bem orientadas e as menores

não devem subir sem a companhia de adultos. 

Muitas famílias não têm condições financeiras de

fazer os muros, mas há as que têm recursos e não

fazem. O material necessário para erguer um muro

de 1,20 m de altura numa área de 15 metros

quadrados custa aproximadamente R$ 300,00. 

É uma obra simples

que pode evitar um

problema para o qual

muitas famílias hoje

lamentam não ter dado

atenção antes.

Um projeto social nasceu para
prevenir o problema
Todos os dias o Hospital Municipal Ermelino

Matarazzo, em São Paulo, atende pessoas feridas

em quedas das lajes. O elevado número de

acidentes levou a equipe médica de

neurocirurgia do hospital, chefiada pelo 

Dr. Sérgio Branco Soares Júnior, a criar, 

em julho de 2002, o Projeto Laje.

O projeto reúne médicos e outros profissionais da

saúde e voluntários da comunidade do bairro de

Ermelino Matarazzo, em São Paulo, inclusive

pedreiros, para fazer palestras de prevenção, dar

atendimento adequado para os

acidentados que ficam com seqüelas e

também para ajudar na construção dos

muros de proteção. 

Todo mundo põe a mão na massa, até

mesmo os médicos e, aos poucos, com

recursos de seus próprios criadores, o

projeto vai construindo essas proteções.

Salva-vidas: o pedreiro que arregaçou as mangas



TEM COISA QUE NÃO DA PARA SUBSTITUIR.
NA HORA DE CONSTRUIR, EXIJA A QUALIDADE VOTORANTIM CIMENTOS.

´

Só os Cimentos Votoran, Itaú, Tocantins, Poty e Aratu têm o selo Qualidade Garantida Votorantim Cimentos, 

uma comprovação que o produto foi produzido com tecnologia de ponta e atende às normas da ABNT e da NBR.

Votorantim Cimentos. Porque não existe um substituto para segurança e durabilidade da sua obra. SAC - 0800 701 98 98


