
Votorantim Cimentos volta 

à televisão.

Pág. 6

Pedreiro
A estréia de três novos produtos
OJornal do Pedreiro está recheado de boas notícias!

Para começar, vamos falar de três novos tipos de

Votomassa que chegam ao mercado para facilitar e oferecer

mais economia nas suas obras: Maxi Cola, Chapisco Adesivo

para Concreto e Chapisco para Alvenaria.

Outra grande novidade é a campanha da Votorantim

Cimentos lançada na televisão no jogo em que o Brasil se

classificou para a Copa do Mundo. Esta campanha estará no

ar até o final do ano, torcendo pelo seu time!

Não perca ainda as dicas para você se apresentar

bem ao cliente, participe do concurso 

do comitê editorial e veja as cartas 

de leitores que agora podem tirar 

suas dúvidas sobre construção.

Boa leitura e até o próximo jornal.

Marcelo Chamma

Diretor Comercial

Informativo Bimestral da Votorantim Cimentos dirigido aos Profissionais da Construção - Ano 1 - nº 2 - Setembro/Outubro 2005

Jornal
do

Dicas da Votomassa Colante Exterior.

Pág. 8

A família que fabrica postes no Paraná.

Pág. 3
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As revendas de material para construção

agora podem contar com um novo

sistema de financiamento: o Credlev.

Este sistema foi desenvolvido em

parceria pela Votorantim Cimentos e

Banco Votorantim e oferece crédito

para que as lojas possam financiar a

venda de produtos para construção civil.

A Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção)

realizou, no dia 31 de maio, a entrega do prêmio Top Anamaco 2005. Ao todo foram

premiadas 14 empresas com 27 projetos classificados. A Votorantim Cimentos foi

vencedora com o projeto “O Futuro em Nossas Mãos”, na categoria Recursos Humanos,

e o projeto “Automação da Força de Vendas”, na categoria Marketing e Vendas.

NOTAS

Responsabilidade social 
em Rio Branco do Sul

Crédito para revendas

EXPEDIENTE

Votorantim conquista dois prêmios Top Anamaco

Diversos alunos do projeto social O Futuro em Nossas Mãos, uma parceria entre 

a Votorantim Cimentos e o Instituto Votorantim, realizam aulas práticas de

construção civil em obras importantes para a comunidade. Em Curitiba, PR, por

exemplo, a Escola Especial 29 de Março ganhará novos sanitários para melhor

atender seus 80 alunos com paralisia cerebral. Em cidades de Pernambuco, os

jovens do projeto participaram de mutirões para reconstruir casas atingidas por

enchentes. Em Itapevi, SP, duas turmas levantaram o muro do cemitério da cidade.

Você sabia que existe uma certificação

dada apenas para empresas que

comprovam ser socialmente responsáveis

em relação a seus profissionais,

fornecedores, representantes, clientes e

à comunidade?

Essa certificação, que se baseia na Norma

SA 8000, está sendo recomendada para

a fábrica da Votorantim Cimentos em Rio

Branco do Sul, no Paraná, e representa

uma grande conquista para todos. "O

sucesso de uma empresa só é possível

com uma forte atuação social, voltada

para a comunidade, para os

colaboradores e seus familiares", diz

Mário Fontoura, Diretor de Operações

Sul e Gerente da Unidade.

A Votorantim Cimentos vai participar

em 12 Estados da Casa Cor 2005,

evento anual de decoração,

fornecendo seus produtos para os

arquitetos construírem os ambientes.

Com isso, a Votorantim mostra que

cimento não serve apenas para

construção básica, mas pode ser

também parte de uma decoração com

muito bom gosto. 

Outros eventos nos quais os produtos

da Votorantim estiveram expostos

foram a 8ª ConstruSul, realizada de 

4 a 7 de agosto, em Porto Alegre, RS, 

e a 5ª ExpoConstrução, de 16 a 20 de

agosto, em Salvador, BA. 

De 8 a 12 de novembro vai acontecer a

Feira Construir, no Riocentro, Rio de

Janeiro, RJ, e a Votorantim Cimentos

também estará lá.

Votorantim na Casa Cor 

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 -  Coordenação Geral: Paulo Sérgio Mendes
Equipe Editorial: Equipe de Marketing Votorantim Cimentos - Jornalista Responsável: Fátima Falcão (Mtb.14.011) - Redação: Fernando Gomes e Jaime Roberto Alves - Ilustrações: Marcelo Pires - Fotos: Tasso Marcelo/Agência Estado
e Banco de Imagens VC - Projeto Gráfico: Top Design - Edição de Arte: Tânia O. Parreira - Tiragem: 23 mil exemplares.  Mais informações, sugestões e dúvidas entrar em contato pelo telefone: 0800 701 98 98
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Na varanda e piscina da Casa Cor do
Triângulo Mineiro (Uberlândia/MG)
foram usados cimento branco e canela.

Aulas práticas em obras sociais
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CALÇADA DA FAMA
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De pedreiro a empresário

O casal João Carlos e 

Vera Lúcia na fábrica de

postes de concreto,

no Paraná, onde trabalham

os filhos Fábio (à esquerda) 

e Alexandro (ao fundo).

Vera Lúcia também participa do dia-a-dia da fábrica de postes.

Pedreiro desde menino,profissão que herdou

do pai, João sabe que a vida é como uma

obra: só se sustenta com alicerces fortes.

João Carlos de Oliveira, 52 anos, era

pedreiro caprichoso. Hoje, é

empresário de sucesso. “Nada neste

mundo é impossível”, diz. Tendo este

pensamento como um de seus alicerces,

e incentivado pelo pai, o saudoso Seu

Oscar, ele abriu há 13 anos uma pequena

fábrica de artefatos de concreto, a Lajes

Padroeira Aparecida.

A empresa fica em Siqueira Campos,

cidade do interior do Paraná, onde ele

nasceu e vive até hoje. No início era tudo

pequeno. João só contava com a ajuda

dos três filhos menores e da esposa Vera

Lúcia. Eles fabricavam tanques, lajotas,

meio-fio, coxos, e outros artefatos. 

Os postes de concreto
“O futuro se faz com muito trabalho e fé

em Deus para iluminar a cabeça da

gente”. Com essa visão, João enxergou

que na região não havia nenhum

fabricante de postes de concreto.

Começou a fazer dois postes por dia,

usando cimento Votorantim ARI RS. 

“É um cimento mais resistente e o poste

fica pronto bem mais rápido do que o

fabricado com cimento comum”, conta.

A empresa cresceu
“Cada obra deve ser melhor que a

anterior”, diz João.  Assim ele viu sua

fábrica crescer. E os filhos

também. Fábio, o mais velho, fica

na administração. Alexandro, o do

meio, faz as entregas. Robson, o

mais novo, cuida dos outros

artefatos. Hoje, eles fabricam 50

postes por dia e têm 16 operários,

mais engenheiro e vendedor. Isso

prova que João está certo:

nenhum sonho é impossível.
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As argamassas, cales e o rejuntamento

da Votorantim Cimentos estão de

“roupas” novas e mais bonitas. 

A mudança começou com os cimentos,

em 2003. Agora ficou mais fácil reconhecer

a linha de produtos Votorantim para a

construção civil, porque todos têm o

mesmo padrão visual em qualquer lugar

do Brasil. A qualidade é a mesma que

você já conhece.

Desde o mês agosto você encontra nas

lojas de material de construção novas

embalagens que não estão apenas mais

bonitas. Elas facilitam a identificação e a

leitura das informações e cada produto

tem uma cor. Isso foi feito pensando na

comodidade de quem utiliza os produtos

e até na organização no canteiro de

obras. Afinal, a Votorantim Cimentos faz

tudo pensando em você. 

A estréia de novos produtos 
Já com novas embalagens, três novos tipos

de Votomassa estão sendo lançados no

mercado para facilitar e proporcionar mais

economia nas obras de construção civil.

A maior novidade é a VOTOMASSA

MAXI COLA. É um produto único no

mercado, criado com adições especiais

que garantem ótimo resultado em

diferentes aplicações. Serve para

assentar granito, porcelanato, ardósia e

peças cerâmicas sobre pisos ou paredes

revestidos por peças cerâmicas, em

áreas internas e externas. Por isso é

chamado de 4 em 1. Com o lançamento

da Maxi Cola não mais serão fabricadas

as Argamassas Colantes Granito, Piso

sobre Piso e Porcelanato. 

CANTEIRO DE OBRAS

Beleza por fora, qualidade por dentro
Temos boas novidades.

A Votorantim Cimentos

completou a mudança das

embalagens de seus produtos

e lançou três novos tipos de

Votomassa.

VOTOMASSA

CHAPISCO ADESIVO

PARA CONCRETO

é uma argamassa

de solução rápida e

alta qualidade de

serviço para obras

de qualquer

porte. Feita para ser usada

entre a base de concreto e a argamassa

de revestimento, garante perfeita

aderência, tanto em áreas internas

quanto externas. 

VOTOMASSA CHAPISCO PARA

ALVENARIA 

é uma argamassa

que proporciona

solução rápida e

alta qualidade de

serviço para obras

de qualquer porte.

Própria para fazer a

perfeita aderência

entre alvenaria (blocos de concreto,

cerâmicos, sílico-calcários e tijolos) e

argamassa de revestimento, tanto em

áreas internas quanto externas.  

4

As novas embalagens estão
sendo divulgadas em campanha
publicitária pela Votorantim
Cimentos até novembro.

ARGAMASSAS
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O que mudou 
O nome da Votorantim Cimentos e o Selo de

Qualidade Garantida da empresa aparecem mais

destacados nas embalagens. Outra novidade são os

selos que valorizam as principais características de

alguns produtos especiais. Veja o que mudou nas

embalagens da Votorantim Cimentos.

• Para facilitar a identificação, cada produto tem uma

cor diferente.

• Agora, as embalagens de cales, argamassas e do

rejuntamento têm o mesmo modelo da embalagem

do cimento, e fica mais fácil perceber que todos

pertencem à família de produtos Votorantim

Cimentos.

• As marcas de Cal Hidratada, Cal de Pintura e

Argamassas ficaram mais bonitas.

• Na Cal Hidratada foi incluído o selo de uso imediato.

• Em algumas argamassas foram incluídos os selos de

“flexível” e de “alta aderência” para mostrar os

diferenciais dos produtos.

• As recomendações de uso e as informações técnicas

sobre os produtos estão mais completas e mais

fáceis de ler.

• As marcas estão bem visíveis. Assim não fica dúvida

na hora de comprar.

• O selo de qualidade garantida da Votorantim

Cimentos aparece em todas as embalagens.

• As embalagens das argamassas fabricadas no

Nordeste têm um selo com o símbolo do índio Poty,

para mostrar a associação direta da Votomassa com

a Cimento Poty.

CIMENTOS

CALES
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Outras ações de marketing
Além dos anúncios durante os jogos de

futebol transmitidos pela Rede Globo, as

ações de marketing da Votorantim incluem

materiais de ponto-de-venda e anúncios

em rádio, que completam a campanha a

ser desenvolvida até dezembro deste ano. 

Outras ações já foram realizadas e três

delas merecem destaques:

• Merchandising na novela Senhora do

Destino; 

• Criação do Conselho de Clientes,

importante canal de relacionamento com

clientes; 

• Programa de Fidelidade Diga Sim – 

a cada compra de produtos Votorantim

Cimentos, as revendas recebem pontos

(VCims) que podem ser trocados por

materiais de ponto-de-venda, brindes e

serviços, como visita às fábricas e

treinamentos.

ESPECIAL
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Depois de aparecerem na novela

Senhora do Destino, os produtos da

Votorantim Cimentos voltaram à tela da TV.

E voltaram com sorte. Foi no jogo em que

o Brasil goleou o Chile por 5 a 0 e se

classificou para a Copa do Mundo da

Alemanha, no ano que vem.

As marcas da empresa ainda poderão ser

vistas em jogos do Campeonato Brasileiro,

Copa Sulamericana, amistosos da seleção

brasileira e eliminatórias da Copa do

Mundo de 2006, transmitidos pela Rede

Globo até o final do ano.

Dois comerciais, de 30 segundos cada,

destacam o slogan “Tem Coisa que não dá

para Substituir”. Esta ação, inédita no setor

de cimento, tem abrangência nacional e

trará o logo da empresa e a assinatura da

marca regional de cimento.

Votorantim Cimentos volta à televisão no futebol
O objetivo da Votorantim 

é estreitar o relacionamento

com os lojistas e

consumidores finais.

Tem coisa que não dá para substituir

O comercial da Votorantim na televisão associa as melhores coisas da vida, como família unida e feliz, com tudo...

...o que é valioso e insubstituível.
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Participe do comitê editorial. Esse jornal é seu!

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! 

CONCURSO

Esperamos por você!

7

Estamos contando com a sua

participação no Comitê

Editorial do Jornal do

Pedreiro.

Faça como muitos colegas

da construção civil, use o

encarte desta edição e

mande suas idéias para a

nossa pauta. 

Além de participar, você

ainda pode ganhar um

kit de ferramentas!

Aguarde: na próxima

edição do Jornal do

Pedreiro divulgaremos

o resultado do Concurso “Seja membro

do nosso Comitê Editorial”.

Pedreiros que
serão mestres...
Até 19 de outubro, a Votorantim

Cimentos vai treinar 3.500

pedreiros, em parceria com 300

revendas de materiais de

construção de Brasília, DF, e

cidades satélites.

Afinal, os pedreiros têm forte

influência nas decisões de compra

de seus clientes e as revendas,

assim como a Votorantim, sabem

valorizar esse público.

A marca Tocantins patrocinará os

treinamentos. Os pedreiros vão

aprender sobre os diferentes tipos

de cimento e terão dicas de

aplicação, manuseio, postura física

correta e segurança no trabalho.

No Distrito Federal, a Votorantim

Cimentos também divulga uma

forte campanha publicitária em

setembro.

Faixa de ponto de venda

Cartaz de ponto de venda

Concurso “Seja membro do nosso Comitê Editorial”

Regulamento do concurso: 
• O concurso está aberto a pedreiros, mestres-de-obras, pequenos empreiteiros 

e outros profissionais ligados à construção civil. 

• Somente serão aceitas cartas com nome e endereço completos, incluindo

telefone (veja Ficha de Inscrição no verso deste Regulamento).

• As sugestões serão avaliadas pelos atuais membros do comitê editorial. 

• As sugestões serão julgadas com base nos seguintes critérios: 

1. interesse profissional dos pedreiros no assunto proposto

2. interesse nacional do assunto
3. adequação do assunto à proposta do Jornal do Pedreiro 

• Quem enviar as melhores sugestões será escolhido para fazer parte do

Comitê Editorial.• Os escolhidos deverão participar também das 2 edições seguintes enviando

novas sugestões. Para isso, haverá um contato direto do jornalista com os vencedores.  

• Haverá um representante para cada região onde a Votorantim Cimentos atua: Nordeste, Sudeste, Sul e

Centro-Oeste.• Os resultados serão divulgados na próxima edição do Jornal do Pedreiro

• O kit de ferramentas será oferecido pela Votorantim Cimentos aos quatro (4) pedreiros escolhidos como

membros do conselho editorial e serão entregues após sua participação em três (3) edições.

Atenção: • Quanto mais abrangente o assunto proposto, melhor é, pois alcança mais leitores. Um tema pode interessar apenas a

uma cidade ou região, mas outros podem ser do interesse de pedreiros de todo o Brasil.

• O Jornal do Pedreiro da Votorantim Cimentos aborda temas como: segurança, saúde, qualificação profissional,

empreendedorismo, relações com o cliente, lazer e cultura, comportamento, postura no trabalho, uso correto de

produtos e ferramentas, entre outros. Você é criativo? Tem uma boa idéia de assunto para este jornal?

Então envie três sugestões de temas que você acha importantes para serem abordados pelo Jornal do

Pedreiro. Explique porque o assunto sugerido é importante. 

Anote aí:
1ª sugestão:

Porque acho esse assunto interessante para o Jornal do Pedreiro: 

2ª sugestão:
Porque acho esse assunto interessante para o Jornal do Pedreiro: 

3ª sugestão:
Porque acho esse assunto interessante para o Jornal do Pedreiro: 

Qual o seu tempo de profissão?
(  ) Menos de 1 ano      (  ) 1 a 5 anos      (  ) 5 a 10 anos      (  ) Mais de 10 anos
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MÃO NA MASSA COM VOTOMASSA
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A Votomassa Colante Exterior enfrenta o

calor e a umidade com a maior

segurança,mantendo pisos e paredes em

bom estado por longo tempo.Siga as

instruções e faça o melhor serviço!

Preparo da argamassa
Para mistura em obra,

coloque em um

recipiente, limpo e sem

vazamento, um saco de

Votomassa Colante Exterior e um

volume de água limpa indicado na

embalagem do produto. Misture até

formar uma argamassa homogênea

e sem grumos. A Votomassa Colante

Exterior pode ser aplicada logo após

a mistura com água, não sendo

necessário deixar em repouso. Para

preparar a argamassa faça a mistura

manual ou mecânica, lenta e forçada

(mistura vertical - tipo hélice). 

Com essa não tem tempo ruim!

Aplicação da argamassa
Inicialmente, aplique a

Votomassa Colante Exterior

utilizando o lado liso da

desempenadeira metálica

em uma área máxima de 

2 m2, formando uma

camada com espessura

entre 3,5 a 5,0 mm. A seguir, com o

lado denteado, remova o excesso de

argamassa, deslizando a

desempenadeira de forma inclinada,

para obter os cordões contínuos e

uniformes (os cordões devem

apresentar espessura mínima de 

3,5 mm) e faça o assentamento das

peças cerâmicas. Para as cerâmicas

maiores do que 

30 x 30 cm deve ser

aplicada argamassa

também no verso da

peça. 

Preparo da base
A base onde será

aplicada a Votomassa

Colante Exterior deve

estar plana, limpa, sem

poeiras, substâncias

oleosas, tintas, restos de

argamassa, eflorescência

ou outras condições que possam

prejudicar a aderência da

argamassa.  Antes da aplicação, as

peças cerâmicas devem estar nas

mesmas condições. É muito

importante que o engobe seja

removido das peças. Também é

muito importante que a cerâmica

tenha qualidade em conformidade

com a Norma Brasileira NBR

1318:1997. Peças de alumínio

devem ser protegidas, pois podem

ficar manchadas.
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Rejuntamento e liberação
para tráfego
Siga as orientações do fabricante

de cerâmica quanto ao tamanho da

junta que deve ser mantida entre

as peças. O rejuntamento deverá

ser feito somente 72 horas após o

assentamento das placas

cerâmicas. Recomendamos utilizar

Votomassa Rejuntamento Flexível.

A liberação para o tráfego leve

deve ser feita após 72 horas, com

cuidado; e somente após 

14 dias para

o tráfego

normal. 

Aplicação das cerâmicas
Aplique as cerâmicas

secas e limpas sobre os

cordões da Votomassa

Colante Exterior,

pressionando até o seu completo

esmagamento. Verifique a altura do

tardoz e se esta for superior a 1 mm,

fazer o preenchimento prévio no

verso da placa e na base. Limpe as

peças cerâmicas assentadas com

esponja umedecida em água, sem

movimentos bruscos. Finalmente,

faça a raspagem do excesso de

argamassa entre as peças.

Tempo para uso da
argamassa

O tempo máximo

de utilização da

Votomassa

Colante Exterior é

de 2 horas, contadas a

partir do início da mistura.

Durante esse período não

se deve adicionar água ou

qualquer outro produto,

bastando apenas agitar

novamente antes da

aplicação.

Cuidado especial
o tempo de secagem da

argamassa pode variar em razão

da temperatura, vento e umidade

relativa do ar. Portanto, é

recomendável trabalhar panos

menores e observar a secagem,

quando se forma uma película

esbranquiçada na superfície da

argamassa.

Importante
Assente as peças cerâmicas sobre

os cordões de argamassa somente

quando estes estiverem

totalmente frescos e sem

ressecamento.
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CANAL ABERTO

Tire suas dúvidas sobre construção
Estamos inaugurando a partir desta

edição um espaço para você, leitor,

escrever para tirar dúvidas. Sempre que

recebermos um pedido de

esclarecimento, vamos buscar

informações com especialistas para dar

a resposta.Veja o caso de Ivanete,que

mora no interior de São Paulo.

Prezada Ivanete, 

Buscamos informações com

especialistas para responder às suas

perguntas. De fato há estudos sobre

a utilização de PET, aquelas garrafas

plásticas de refrigerante, na

construção civil. Alguns demonstram

bons resultados. É o caso de um

projeto de estudantes do curso de

Tecnologia de Construção do Centro

Federal de Educação Tecnológica do

Paraná (Cefet). Mas experiências

como esta envolvem muita técnica e,

em casa, não dispomos dos mesmos

recursos para fazer um material com

a resistência necessária para erguer

paredes. Por isso não é aconselhável

tentar fazer em casa. Não seria

seguro.

Você também pergunta sobre a

fabricação de tijolos caseiros. É

possível. Existe o sistema

solocimento, uma mistura de solo

(terra arenosa e sem matéria

orgânica), cimento e água. Mas

também requer investimento e não

compensaria no seu caso. 

Assisti na Globo sobre parede

de garrafas descartáveis.

Como estou precisando fazer

muro e dois cômodos para meu

filho no fundo de meu quintal,

resolvi pedir-lhes este favor:

como fazer as paredes desde o

alicerce até o respaldo, porque

minhas condições financeiras

estão muito difíceis. Se caso isto

for possível poderei economizar

nos tijolos.

Se caso não for possível fazer as

paredes com garrafa, gostaria de

saber como fazer os tijolos em

casa mesmo e com economia.

Desde já agradeço-lhes.

Atenciosamente.

Ivanete Machado dos Santos

Bauru - São Paulo

10

Segundo Fernando José Teixeira,

consultor da Associação Brasileira de

Cimento Portland (ABCP), apesar de

ser uma técnica simples,  o tijolo de

solocimento requer acompanhamento

de um especialista e cuidados

técnicos para garantir resistência,

durabilidade e baixo custo. 

É preciso, por exemplo, compactar

corretamente a mistura com uma

prensa manual para ela não esfarelar

e perder resistência. Só um teste em

laboratório especializado pode

assegurar também se o solo usado é

o mais adequado. Enfim, é uma

solução econômica para diversas

casas ou conjuntos habitacionais,

mas teria alto custo no seu caso.

Por isso mesmo acreditamos que

seria mais recomendável você optar

por materiais de construção

convencionais, como blocos de

concreto, por exemplo. Caso

tenhamos notícia sobre outros

sistemas testados e econômicos de

construção, vamos manter você e

todos os leitores informados.
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Comportamento e apresentação fazem diferença

P ara ajudar você a entender melhor o

que o cliente espera, pedimos

algumas dicas de quem conhece bem

este assunto: o professor Joaquim Carlos

da Cruz Felício, instrutor de construção

civil do SENAI. 

Na próxima edição, vamos trazer mais

idéias para você caprichar na hora de

buscar um novo serviço.

Aparência conta ponto
Quem confia num profissional vestido

com roupas sujas e furadas, sapatos

improvisados como chinelos e barba

por fazer? É difícil!

Apesar das

condições de

trabalho é

possível

apresentar-se

com roupas

em ordem,

unhas cortadas e

sem esquecer o

corte do cabelo. O ideal é ter uma dupla

de macacões ou conjuntos de calça e

camisa de brim para revezar no trabalho.  

Não basta ter bom

conhecimento da profissão

para ser bem-sucedido.

Hoje em dia, todo cliente

também exige bom

atendimento, comportamento

responsável e até boa

apresentação do pedreiro.

FIQUE POR DENTRO

Quem é sincero ganha confiança

Não prometa o que não pode cumprir. 

Se não tem experiência em algum tipo de

serviço, não tente fazer. Você pode ter

prejuízo e perder o cliente. Tome cuidado

com o prazo de entrega do serviço. Se você

acha que pode concluir a obra em duas

semanas, peça o prazo de três, para não

correr riscos e ainda fazer uma boa

surpresa ao cliente. 

Bebida, nem pensar 
Apresentar-se alcoolizado ou beber durante

o trabalho, mesmo que seja uma

cervejinha, nem pensar. Se trabalhasse

como empregado de uma empresa, você

faria isso? Não se esqueça: se você é um

profissional que trabalha por conta própria,

sua empresa é você! 

Cuidado com a postura 
Ao conversar com o cliente, evite ficar de braços cruzados ou

movimentar-se muito. Olhe diretamente para ele e fale

naturalmente o que você pretende e o

que pode fazer, sem demonstrar

insegurança. Evite as gírias e, se

estiver trabalhando na reforma de

uma casa com presença dos

moradores, procure ser discreto e

interferir o mínimo possível na rotina

da família.  
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CLUBE DA AMIZADE, UMA BOA IDÉIA!

Sugiro criar o clube da amizade, um espaço no

jornal para a divulgação de nome e endereço para

intercâmbio entre os assinantes deste jornal.

Leônidas da Silva - Comerciante

Petrópolis - Rio de Janeiro

Amigo Leônidas,

A sua sugestão é bem interessante. Vamos estudar

o assunto. A nossa proposta é que o Jornal do

Pedreiro seja mesmo um espaço de troca de idéias

e informações úteis ao dia-a-dia da turma da

construção.

PARA APRENDER A VIDA INTEIRA

Sugiro mostrar no jornal dicas de cálculos de

materiais na construção, além de criar brindes e

sorteios de viagens para pedreiros, empreiteiros e

construtores, para que possam conhecer de perto

a fabricação do melhor cimento do País.

Pedro Paulo

Ribeirão Preto – São Paulo

Olá Pedro Paulo,

Suas dicas são muito úteis, afinal qual pedreiro

não precisa se reciclar ou receber uma nova

informação? Todos, claro. Sobre os brindes,

lembramos que o pedreiro que participar do

Comitê Editorial deste jornal vai ganhar um kit de

ferramentas da Votorantim Cimentos.

CARTAS

Você escreve, a gente 
responde
O Jornal do Pedreiro costuma receber cartas dos leitores e 

a novidade é que quem escrever agora poderá ter sua

mensagem reproduzida e respondida nesse espaço.Vamos

nos comunicar diretamente com você! Continue escrevendo.

OS PEDREIROS
A pescaria

De volta da pescaria, de mãos vazias, o pedreiro
diz à mulher:
– Por pouco eu não trouxe um peixão desse

tamanho!
– Ah, é? E por que

não trouxe? -
perguntou a
mulher, meio
desconfiada.

– Por causa do vendedor! 
O cara queria 20 reais e 
eu só tinha 15! 

A NOSSA LÍNGUA
Vai construir? Que “seje” uma boa obra para
você. Mas “esteje” sempre atento à segurança.
Cuidado: Seje e esteje são formas erradas de
falar os verbos ser e estar. 

Atenção para o correto: Que seja

uma boa obra para você. Mas esteja

sempre atento à segurança. 

LABIRINTO
Encontre um caminho que levará o
pedreiro para a obra.
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