
Pedreiro

Em 2006, torcemos para que você seja Papai Noel o ano
inteiro, porque não há coisa melhor nesse mundo do que
fazer gente feliz!  

Marcelo Chamma - Diretor Comercial

Informativo Bimestral da Votorantim Cimentos dirigido aos Profissionais da Construção - Ano 1 - nº 3 - Janeiro 2006

Dicas para você fazer bonito com a nova

Votomassa Maxi Cola. Pág. 4

Jornal
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Confira os vencedores do Concurso 

“Seja membro do nosso Comitê  Editorial”.

Pág. 8

Todo mundo sabe fazer paredes? 

Vamos conferir no passo a passo. Pág. 6
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Lojistas de todo o Brasil elegeram os produtos mais rentáveis para

suas lojas, entre 350 itens divididos em 71 categorias. O CP II da

Votorantim Cimentos foi escolhido como o Melhor Produto do Ano,

no segmento Cimento. É o terceiro ano consecutivo que um

cimento da Votorantim conquista o primeiro lugar. A revista

Revenda Construção de outubro divulgou os produtos vitoriosos

em cada segmento. Confira a classificação no quadro ao lado.

NOTAS

Votorantim:
melhor
empresa
familiar 
do mundo

Acompanhando a mudança visual das

embalagens de todas as linhas de produtos da

Votorantim Cimentos, o

Irajazinho também ganhou

uma nova cara. Sua

embalagem usa agora o azul

marinho da Votorantim

Cimentos e o vermelho do

Irajazinho. 

O resultado é mais destaque,

visibilidade e ligação visual

com a linha de produtos da

Votorantim Cimentos. 

Melhor Produto do Ano 

O Grupo Votorantim conquistou um

prêmio internacional como melhor

empresa familiar do mundo. É um

prêmio importante, entregue pela

primeira vez para uma empresa da

América Latina, reconhecida e

respeitada por sua história de sucesso.

Um orgulho para os brasileiros!

Irajazinho está com nova embalagem 

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: Banco de Imagens VC e
Fernando Gomes - 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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O Futuro em Nossas Mãos é desenvolvido pela
Votorantim Cimentos em mais de 50 cidades de oito
estados e tem apoio do Instituto Votorantim e do Senai.

Ex-participantes do projeto social O Futuro em Nossas Mãos criaram a Coopremi, cooperativa que

presta serviços na construção civil em Santana de Parnaíba (SP), reunindo 21 jovens pedreiros, de

18 a 24 anos. “Estamos provando que somos

capazes, a cooperativa está dando certo e,

com isso, a gente se sente cada vez mais firme

para enfrentar o mercado de trabalho”, diz

Josvam Pereira Miranda, 22 anos, sócio da

Coopremi, que voltou a estudar também, pois

havia parado na 8ª série.

EXPEDIENTE

A embalagem do Irajazinho, antes
(esquerda) e depois das mudanças

Cimento* 1º Lugar

Argamassa** 2º Lugar

Cal de Pintura 2º Lugar

Rejunte 3º Lugar

* Votorantim Cimentos (CP II)     
** Votomassa (Colante e Básica)

Jovens empreendedores
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Uma olimpíada homenageou os trabalhadores

da construção civil em São Paulo.

Imagine uma olimpíada só com os

“atletas” da construção civil: pedreiros,

ajudantes, carpinteiros, encanadores...

Foi o que aconteceu para marcar o Dia

do Trabalhador da Construção Civil,

comemorado em 26 de outubro.

O I Olimpeão teve mais de três mil

participantes e promoveu jogos de

futebol de salão e de campo,

partidas de pebolim, dominó, bilhar

e dama. Mas o que mais chamou 

a atenção foi mesmo as disputadas

provas de corrida com carrinho de

mão e de saco de cimento nas

costas!

Os campeões
O servente David Aparecido Mendes

venceu a prova da corrida com um saco

de cimento de 25 quilos nas costas. Ele

deixou outros 15 peões para trás. Já o

trabalhador Raimundo Nonato de

Carvalho foi o campeão da corrida de

carrinho de mão. Em um percurso de

aproximadamente 80 metros (ida e

volta), ele levou 75 quilos de cimento no

carrinho, driblando cones. Valeu a pena.

Além dos aplausos, cada um ganhou

uma viagem com direito a

acompanhante a Camboriú (SC).

O Olimpeão teve apoio da Votorantim

Cimentos, que patrocinou a camiseta de

um time de futebol e forneceu sacos de

cimento para as provas. 

Ano que vem tem mais
O evento entrou para o calendário

esportivo de São Paulo. Por isso, no ano

que vem tem mais. Vá se preparando.

CALÇADA DA FAMA
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Atletas da construção civil

02e03-ed3  1/3/06  4:09 PM  Page 3



MÃO NA MASSA COM VOTOMASSA
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Além de ser a opção mais econômica,a  Votomassa Maxi Cola 

é “pau para toda obra”.

A nova Votomassa Maxi Cola é um produto “quatro em um”. Com ela, é

possível assentar porcelanatos, ardósias, granitos e piso sobre piso em

ambientes internos e externos (menos em paredes de fachadas). Seu

lançamento substitui as argamassas Votomassa Granito, Porcelanato e

Piso sobre Piso, que deixarão de ser produzidas. Além de facilitar a

escolha na hora da compra, o produto evita desperdício de material e de

dinheiro, já que pode ser usado em diversos ambientes. Confira como é

fácil aplicar e ter os melhores resultados.

Preparo da argamassa
Para mistura em obra, use

um recipiente, limpo e

sem vazamento, de 4 a

4,2 litros de água limpa e

um saco de Votomassa Maxi Cola.

Misture até formar uma argamassa

homogênea e sem grumos. A

mistura pode ser manual ou

mecânica, lenta e forçada (mistura

vertical - tipo hélice). A aplicação

pode ser feita logo após a mistura

com água e não é necessário deixar

em repouso (o tempo de maturação

é zero). 

Essa vale por quatro!

Preparo da base
A base onde será

aplicada a Votomassa

Maxi Cola deve estar

plana, limpa, sem

poeiras, substâncias

oleosas, tintas, restos de

argamassa, eflorescência

ou outras condições que possam

prejudicar a aderência da

argamassa.  As peças cerâmicas a

serem aplicadas devem estar nas

mesmas condições. 

Dicas importantes
• As peças cerâmicas e granitos

devem ter qualidade conforme

normas brasileiras.

• Avalie a altura e limpeza do

tardoz.

• As peças de alumínio devem ser

protegidas para não mancharem.

Tempo e temperatura
O tempo máximo de

utilização da Votomassa

Maxi Cola é de 2 horas,

contadas a partir do

início da mistura. Durante este

período não adicione água ou

qualquer outro produto, apenas

agite novamente antes da

aplicação. Na aplicação, é

importante que a temperatura

ambiente não seja inferior a 5 graus

centígrados nem superior a 40

graus. A superfície da base não

pode estar acima de 30 graus.
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Rejuntamento e liberação
para o 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. 

Aplicação da argamassa
Inicialmente, aplique a

Votomassa Maxi Cola

com o lado liso da

desempenadeira metálica

em uma área máxima de 

2 m2, formando uma

camada de

5 a 6 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

ter espessura mínima

de 4,5 mm) e faça o

assentamento das

peças cerâmicas.  

Aplicação das cerâmicas
Aplique as cerâmicas

secas e limpas sobre os

cordões da Votomassa

Maxi Cola, pressionando

até o seu completo esmagamento.

Se a altura do tardoz for superior a

1 mm, preencha

antes o verso da

placa e a base. Limpe

as peças cerâmicas

assentadas com

esponja umedecida

em água, sem

movimentos bruscos.

Finalmente, raspe o

excesso de

argamassa entre as

peças.

Casos especiais 
• Para revestimento externo com

altura superior a 3 m e interno

com altura superior a 2 m não se

recomenda aplicar granitos,

ardósias e porcelanatos com

Votomassa Maxi Cola.

• Nesses casos, consulte o projeto

de revestimento cerâmico para

checar a necessidade de grampos

e/ou dispositivos metálicos para

fixação das placas.

• A Votomassa Maxi Cola não deve

ser utilizada sobre lajotas,

granilite e porcelanatos, assim

como em churrasqueiras,

lareiras, câmaras frigoríficas e

outros locais com grandes

alterações de temperatura.

Rendimento
A Votomassa Maxi Cola rende 

3,5 a 5,0 quilos por m2 (camada

única) e 7,0 a 8,0 quilos por m2

(camada dupla), variando de

acordo com o tipo de aplicação.

Essas medidas não levam em

conta as perdas durante a

aplicação. Para mais informações

consulte a embalagem.

Cuidado especial 
• O tempo de secagem da

argamassa pode variar por causa

da temperatura, vento e umidade

do ar.

• É bom trabalhar panos menores

e ficar atento à secagem, quando

se forma uma película

esbranquiçada na superfície da

argamassa.

• As peças cerâmicas devem ser

assentadas sobre os cordões de

argamassa somente quando

estiverem totalmente frescos e

sem ressecamento.

Além de porcelanatos, granito e piso sobre
piso, em ambientes internos e externos, a
Votomassa Maxi Cola é indicada também

para o assentamento de ardósia.
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Se você está começando na profissão

de pedreiro ou já é um veterano, não

deixe de ler estas dicas para garantir

mais qualidade ao seu trabalho. Sempre

é bom lembrar se o passo a passo está

correto. Afinal, qualquer descuido pode

exigir correções caras ou mesmo a

necessidade de se refazer o trabalho. 

Aqui, vamos falar só de paredes de

pequenas residências, sem estruturas de

concreto armado. Guarde bem estas

recomendações.

CANTEIRO DE OBRAS

Todo mundo sabe fazer parede?
A técnica da construção de

paredes é antiga.Não é muito

difícil,mas exige prática e

atenção para certas regras.

6

Por onde começar 
• A construção da parede de uma casa

pequena começa sobre a cinta de

concreto bem nivelada. 

• Coloque a primeira fileira de tijolos com

argamassa, controlando com o prumo e

o nível, para evitar qualquer desnível na

parede superior.

• Erga as prumadas de guia nas

extremidades da parede, controlando

com o prumo, de modo que fiquem

bem verticais. Os tijolos devem ser

colocados alternados, em mata-juntas.

• Com base nas prumadas-guias, esticar

um barbante ou fio de náilon entre elas,

para servir de referência na colocação

de cada fiada de tijolos.

Sem desperdício! 
A quantidade de argamassa entre

os tijolos não deve ser excessiva.

Uma camada de 1,5 cm de

espessura é suficiente.

Argamassa
Fio-Guia

Prumada-Guia Prumada-Guia
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Elementos vazados 
Quando for preciso construir paredes

que deixem passagem de ar, existem

blocos de concreto pré-moldado,

cerâmica ou louça especialmente

criados para essa finalidade.

Conheça bem o terreno
• Quando o terreno for firme, a cava ou

vala feita no terreno para assentamento

do concreto da fundação deve ter, no

mínimo, a largura de 35 cm para

paredes de 15 cm de espessura e 45 cm

para paredes de 25 cm de espessura. 

O fundo dessa cava deve ser plano, em

nível e bem apiloado. 

• Se o terreno não for plano, o fundo da

cava deve ser feito em degraus, para

que a fundação não escorregue.

Nada de trincas
• As dilatações da alvenaria e do concreto

são diferentes, podendo haver trincas

no encontro da parede com a estrutura

de concreto. Assim, quando se faz uma

parede que vai encontrar uma viga na

parte superior, é preciso esperar 7 dias

de cura da argamassa para então fazer

a amarração com tijolos inclinados.

• Duas paredes de alvenaria que se

encontram em esquadro devem ser

amarradas. Isto é feito deixando tijolos

mais salientes no prumo de derivação

da primeira. Caso isto não seja feito,

podem ocorrer trincas no encontro das

paredes, indicando que não estão

presas uma na outra.

7

Sem fazer onda! 
Uma parede bem assentada é

plana, vertical, sem ondulações e

necessita de menos argamassa de

revestimento.

Tijolos de amarração

Perfil d
o Terreno

Fundação
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João Ribeiro Soares, de São Paulo (SP),

tem 58 anos de idade e desde cedo

aprendeu o ofício de pedreiro, ajudando o

pai. Sua história é de luta.  Ao se tornar

órfão aos 17 anos, teve que se virar

sozinho. Lutou e venceu, pois graças ao

seu trabalho encaminhou os filhos para

os estudos de jornalismo e arquitetura. 

Hoje é um pequeno empresário, que

contrata a mão-de-obra e gera trabalho

para outros 15 pedreiros. Sobre o serviço

de empreiteiro, João diz: “Não posso

reclamar.” Ele estava “tocando uma obra”

em Santo André, na região do ABC

paulista, próximo da capital, quando soube

que era um dos escolhidos no Concurso. 

ESPECIAL

8

Eles participaram do Concurso “Seja

Membro do nosso Comitê Editorial”,

lançado na edição de junho para escolher

quatro profissionais da construção civil

que vão ajudar a definir os assuntos para

o Jornal do Pedreiro.

Cada um deles representa uma região do

País.

Boas-vindas aos colegas que farão parte do nosso
João Ribeiro Soares,

Donizete Oliveira de

Araújo,Regiane

Bento Rodrigues e

Marcos Antônio

Melo vão contribuir

para uma atuação

cada vez melhor

dos pedreiros do

Brasil.

João não parou no tempo. Fez curso de mestre-de-obras e aprimorou o que aprendeu na prática
com o pai, que também era pedreiro.

Cada um dos ganhadores receberá um kit de

ferramentas por sua participação vitoriosa.

Os quatro foram escolhidos por um júri

formado pela equipe de Marketing da 

Votorantim Cimentos e jornalistas responsáveis

pelo Jornal do Pedreiro. Não foi nada fácil

selecionar os melhores dentre as 518 cartas

recebidas com sugestões importantes e criativas.

Ao todo, foram mais de 1500 sugestões!
João

Marcos

Regiane

Donizete
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Como foi a escolha
Os critérios para a escolha

foram o grau de interesse

profissional nos assuntos

sugeridos, o alcance

nacional do tema e sua

adequação ao Jornal do

Pedreiro. 

Todas as sugestões foram

colocadas em um “Banco

de Idéias” que será

aproveitado futuramente.

Quem não ganhou dessa

vez, aguarde a próxima

oportunidade e não deixe

de participar do novo

concurso que se realizará

dentro de seis meses.

Nesta edição do Jornal do

Pedreiro já se pode ver o

resultado dessa

participação tão animada.

Um dos assuntos mais

citados como sugestão de

pauta foi Segurança. Por

isso, já apresentamos

nesta edição a primeira

matéria sobre

equipamentos de

proteção no trabalho.

Donizete Oliveira de Araújo, 

de Goiás (GO), tem 45 anos e 

22 de profissão. Trabalha como

autônomo e se diz um “faz

tudo” em uma obra. “Se me

entregarem o terreno e o material, eu

entrego as chaves e a obra pronta”, afirma.

Habituado com o dia-a-dia da construção

civil, Donizete tanto pode trabalhar só com

um ajudante, como liderar grandes

equipes. É pau para toda obra!

O comitê editorial

também tem uma mulher.

Regiane Bento Rodrigues

mora em Faxinal (PR),

tem 26 anos e tem

contato diário com

pedreiros. Há cinco anos

ela é vendedora no

Depósito Navarro de Materiais para

Construção. “Conheço muitos pedreiros”,

diz ela. E com seu toque feminino, Regiane

vai representar também muitas mulheres

que atuam na construção civil.

Marcos Antônio Melo, de Tobias Barreto

(SE), 32 anos, 15 de profissão. Começou

com o pai por volta dos 17 anos. Entre 95 

e 99 esteve em São Paulo. Trabalhou em

loja de material de construção como

vendedor e depois como

pedreiro. “Aprendi muita

coisa, fui em feiras, fiz cursos

de acabamento e fiquei mais

informado”. Segundo ele, os

novos conhecimentos

ajudaram muito ao voltar à

cidade natal, onde tem uma

clientela fiel.

Comitê Editorial! Os temas campeões
Além da Segurança no trabalho,

vários temas foram campeões de

sugestões, mostrando que os

profissionais da construção civil

estão ficando cada vez mais

conscientes sobre aquilo que afeta

sua vida no trabalho, na sociedade 

e na família.

Confira alguns dos muitos assuntos

que foram sugeridos pelos

profissionais ligados à construção

civil em todo o País:

• Como ser um bom profissional

• Dicas para trabalhar melhor

• Informações sobre produtos da

Votorantim

• Uso de materiais e ferramentas

• Saúde – prevenção de doenças,

exercícios físicos, etc

• Trabalho seguro  

• Combate ao desperdício nas obras

• Cuidados com o meio ambiente

• Reciclagem de materiais

• Informações sobre o mercado da

construção civil

• Como fazer orçamentos

• Como se relacionar bem com o

cliente

• Como se relacionar bem com os

colegas de trabalho

• Conhecimento sobre direitos,

previdência, aposentadoria etc

Como se vê, disposição e

entusiasmo não faltaram. Este

painel dá uma idéia da criatividade,

do desejo de colaborar e da

seriedade com que os amigos da

construção civil participaram do

concurso. E nosso Comitê Editorial

já está arregaçando as mangas para

colaborar!

9
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Confira os equipamentos mais importantes
para sua segurança

Capacete – Protege a cabeça

principalmente contra a

queda de objetos e

materiais, evitando

ferimentos graves e até a

morte. Custo aproximado: R$ 7,00. 

Luvas de raspa de couro –

Evitam ferimentos com lascas

de madeira, objetos cortantes

e pontas de prego, um dos

acidentes mais comuns nas

obras. Custo aproximado: R$ 8,00.

Luvas de borracha ou de

pvc – Adequadas para

misturar e aplicar

argamassa e outros

materiais, protegendo a

pele contra doenças e ressecamento. Custo

aproximado: R$ 4,00.

Óculos de proteção – Para a

proteção dos olhos contra

lascas de concreto, poeiras

e objetos como pedaços de

broca, que pode se quebrar

durante o uso de furadeira, entre outros

perigos. Custo aproximado: R$ 6,00. 

Máscaras descartáveis de

papel - Evitam a inalação 

de pó e partículas durante

lixamentos, cortes de

madeira, de pedras e outros.

Qualquer material em suspensão pode ser

absorvido e parar na corrente sanguínea e

DE BEM COM A VIDA
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Calcula-se que aconteçam diariamente

mais de 2 mil acidentes de trabalho no

Brasil. Pior do que o prejuízo em dinheiro

de quase R$ 6 bilhões por ano são as

perdas humanas, além de fraturas, torções,

mutilações e infecções. Grande parte

desses acidentes ocorre na construção

civil, principalmente entre profissionais

que trabalham por conta própria, que não

têm o hábito da prevenção.

Segundo Paulo de Oliveira, professor do

SENAI, especialista em Segurança do

Trabalho, o acidente não acontece por

acaso ou por falta de sorte. Há sempre

uma causa e o mais lamentável é

que a maioria dos acidentes

poderia ser evitada apenas

com utilização de

Equipamentos de Proteção

Individual (EPIs), cujo uso é

obrigatório por lei. “Quem

não está acostumado pode

estranhar no começo, mas

depois se acostuma e nunca mais

deixa de usar”, diz Paulo, que

recomenda para os pedreiros alguns

equipamentos básicos. O Jornal do

Pedreiro foi às lojas em São Paulo

para checar alguns preços médios e

apresenta o resultado para você.

Mesmo quem mora em outras capitais

ou cidades do interior pode ter acesso

a esses equipamentos.

Proteger nosso maior patrimônio custa barato
Equipamentos de proteção

individual custam barato 

e podem evitar a maioria 

dos acidentes do trabalho.

O custo vale o benefício.

“Acho que todo profissional autônomo deveria incluir nos orçamentos

uma pequena verba para ter sempre seus equipamentos de proteção.

Afinal, nosso maior patrimônio é nosso corpo e nossa saúde”.

Paulo de Oliveira, professor do SENAI, especialista em Segurança do Trabalho
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nos pulmões, provocando doenças

crônicas. Custo aproximado: 12 unidades

por R$ 2,00.

Botinas de segurança –

Proteção segura contra

objetos perfurantes, como

pregos, e contra quedas de

objetos pesados e

ferramentas nos pés. As mais indicadas

são as de biqueira de aço. Custo

aproximado: R$ 20,00 a R$ 25,00.

Protetores de ouvido – De

silicone, de plástico ou em

forma de concha, protegem

a audição contra os ruídos

comuns nas obras, que

podem levar à perda da audição. Custo

aproximado: desde R$ 1,00.

Cinto de segurança –

Obrigatório para trabalhos a

partir de 2 metros de altura.

Pequenas quedas também

podem ter conseqüências

graves. A cada três ferimentos na

construção civil, um é devido a queda.

Custo aproximado: R$ 40,00. É o

equipamento mais caro, mas dura por

muitos anos. 

Os preços dos EPIs podem variar de região para

região e foram levantados apenas para dar uma

idéia de quanto custa proteger sua vida.

FIQUE POR DENTRO
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Todo equipamento de

segurança deve estar em

boas condições de uso e ter o 

CA – Certificado de Aprovação

(Ministério do Trabalho)

impresso no próprio

equipamento.

Com dentes desgastados,a 

ferramenta pode comprometer a

aplicação de peças cerâmicas.

Opedreiro caprichoso não

se contenta com pouco.

Quer tudo bem-feito e presta

atenção a todos os detalhes. 

Para assentar peças cerâmicas

com a perfeição desejada,

além de optar sempre pela

Votomassa, ele não descuida

das ferramentas e trabalha

sempre com desempenadeira

em ótimo estado. 

“A desempenadeira com os

dentes desgastados ou

irregulares não forma os

cordões com a espessura

mínima necessária”, observa

Marcelo Coutinho,

Coordenador de

Desenvolvimento de Produtos

da Votorantim Cimentos.

Quanto menor a altura do

cordão menor será o

espalhamento da argamassa,

o que provoca falhas de

aplicação e prejudica a

aderência.

Segundo Coutinho, a

Votorantim Cimentos possui

um rigoroso controle de

qualidade, mas é fundamental

que o pedreiro siga

corretamente os

procedimentos de aplicação

descritos na embalagem. Feito

isso, o segredo é o bom

estado da desempenadeira.

Bons dentes para o trabalho

1. Observe constantemente a
qualidade dos dentes da
desempenadeira.

2. Se os dentes estiverem
desgastados e não
formarem a espessura
mínima dos cordões e
profundidade mínima dos
sulcos recomendada pelo
fabricante, troque por uma
desempenadeira nova.

3. Jamais tente recuperar a
ferramenta fazendo dentes
com o esmerilho, pois esses
“dentes novos” serão
irregulares e formarão
cordões igualmente
irregulares, resultando em
baixa aderência e perda de
argamassa.

4. Para um perfeito
assentamento, utilize
primeiro o lado liso da
desempenadeira para
garantir melhor aplicação 
e aderência da argamassa
na base e só depois utilize o
lado denteado para fazer 
os cordões e sulcos.

5. Para maior durabilidade 
e eficiência da
desempenadeira, lave-a
imediatamente após o final
de cada trabalho, utilizando
água e esponja. Restos de
argamassa danificam a
ferramenta e tornam os
sulcos irregulares.
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TÁXI

Na rodoviária, o passageiro pergunta ao
motorista de táxi:
— Quanto custa a corrida até o hotel Mundo Novo?
— São 50 reais.
— E a bagagem?
— A bagagem eu levo de graça!
— Legal! Então você leva as malas, que eu vou
a pé!

PIADAS
A NOSSA LÍNGUA

Qual é a forma correta?

1) Aquele chute na trave foi perca de
oportunidade
(OU)

2) Aquele chute na trave foi perda de
oportunidade

Se você marcou a segunda opção fez um
belo gol: a frase correta é Aquele chute na

trave foi perda de oportunidade.

“PERDA” é um substantivo, enquanto
“perca” vem do verbo perder (presente do
substantivo). Exemplo: Tomara que você
perca o jogo!

Encontre o nome da argamassa Votomassa

que vale por 4.

PA
S

S
A

T
E
M

P
O

12

D
IC

A
S

SORVETEIRO

O sorveteiro da praia ficou rouco de tanto gritar,
mas mesmo assim se esforçava para anunciar
seus produtos:
— Olha o sorvete! — tentava gritar ele — Tem de
creme, chocolate, morango, tuti-fruti...
Então um médico que estava na praia
perguntou:
— O senhor tem laringite?
E o sorveteiro:
— Não senhor! Só creme, chocolate, morango,
tuti-fruti... 

U U A J S K F J E I J S L U J F

E J L S J I V O T O M A S M A J

D V E I E I N V O T O R A N T I

O Z O R O L C I M E N T F A S R

H E T L A E I J F E O J H E O L

L R O H E I Q O Q I E R Y U M F

H F M F J D G D J F L G P T A J

K D A A E D R O B E R T I O X D

E S X O A I B E O L L R H I I L

E O I J E L I E U J F M E O C J

S A M A X I C O L A L O K E O E

O F K E O D E K E O K E E O L L

R H E L E A J F E O J H E O T L

A R U L E I A J S K F J E I J S

L U J F R J L J I V O T O M A S

N A J D U E I E I N V O T O R A
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