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novo comercial
O mais novo filme publicitário da Marca da Inovação mantém o tom divertido e surpreendente para destacar o lançamento da linha Super CPVC. Tudo sem deixar de
lado a mensagem “Amanco facilita qualquer obra”.
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Publicidade

Amanco traz super lançamento em novo comercial

O mais novo filme publicitário da Amanco na TV destaca
o lançamento da linha Amanco Super CPVC para a condução de água quente e fria, com 50 anos de garantia.
Desenvolvido em parceria com a empresa norte-americana Lubrizol, os produtos duram mais do que qualquer
outro de CPVC disponível no mercado, pois possuem o
FlowGuard em sua composição.
AMANCO FACILITA QUALQUER OBRA
O comercial, desenvolvido pela Artplan, mostra o
instalador em mais uma situação desafiadora. Depois de fazer um reparo na casa de um mafioso no
comercial veiculado no primeiro semestre do ano,
agora ele se depara com uma casa mal-assombrada,
digna dos melhores filmes de terror, onde precisa
solucionar um vazamento.

O filme mistura um clima de terror e humor, com situações sobrenaturais, como água correndo para cima e
gente aparecendo do nada. A ideia é retratar, de forma
lúdica e engraçada, os desafios que os instaladores hidráulicos enfrentam no dia a dia. E, diante disso, eles
contam com a Amanco, que facilita qualquer obra por
meio de seus produtos inovadores e práticos, como é
o caso do novo Amanco Super CPVC de fácil instalação.
No final, o profissional despede-se do dono da casa,
mas leva um baita susto com uma criança que vira completamente a cabeça para trás para se despedir, como
no filme “O Exorcista”.
O novo comercial pode ser visto na TV e em todos
os canais da Amanco nas redes sociais: no site recém-remodelado (www.amanco.com.br), Facebook e
YouTube.
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Editorial

Um brinde ao Ano-Novo e a você, instalador
As festas de fim de ano sempre nos trazem reflexões sobre o ano que passou e o que está começando. E, quando paramos para pensar em 2016, que foi um ano tão
desafiador para o mercado, temos o maior orgulho de
saber que honramos o nosso compromisso com você,
instalador hidráulico, que é o nosso principal parceiro.
É para você que desenvolvemos produtos inovadores.
É por você que pensamos “fora da caixa”. Trabalhamos
duro aqui na Amanco para que você trabalhe melhor aí.
Queremos que o instalador, ao entregar uma obra, tenha o mesmo orgulho que nós sentimos quando lançamos novas linhas de produtos para tornar o seu serviço
mais fácil de executar e mais eficiente.
Em 2017, queremos renovar o compromisso de fortalecer ainda mais a nossa parceria e de estarmos lado a
lado, contribuindo para que a experiência de construir
seja cada vez melhor tanto para os profissionais, como
você, quanto para os consumidores finais.
A Amanco deseja a você, instalador, um Ano-Novo inovador e cheio de oportunidades.
Boas Festas!

Aplicativo Meu Instalador
Garanta seu 13º salário com o App Meu Instalador Amanco.
Chega o final do ano e, com ele, você pode conseguir
trabalhos extras para garantir o seu 13º, pelo nosso aplicativo Meu Instalador Amanco.
Quanto mais serviços você realiza pelo aplicativo, mais
pode receber avaliações e aparecer em destaque para
futuros serviços.

Saiba tudo sobre o Meu Instalador Amanco no site:
www.meuinstaladoramanco.com.br
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Lançamento

Amanco Corzan é solução para
a condução de produtos químicos

SOLUÇÃO TECNOLÓGICA
A Amanco, marca comercial da Mexichem, lança no
Brasil da linha Amanco Corzan, produzida em parceria com a empresa norte-americana Lubrizol. Os novos produtos são o que existe de melhor no mundo
em termos de transporte de fluidos químicos.

Os setores químico industrial e de mineração sofrem
com o alto custo de manutenção. Para se ter uma
ideia, essas empresas gastam cerca de R$ 32 milhões
por ano na compra de tubos, apenas para substituir
as tubulações metálicas destruídas pela corrosão.

Voltados para as indústrias química e de mineração,
os itens que compõem a linha são mais resistentes à
corrosão interna e externa e têm maior vida útil, baixo
custo de instalação e excelente capacidade hidráulica.

“Foi justamente pensando em resolver essa questão
que a Amanco ampliou o seu portfólio com os tubos
e acessórios da linha Corzan”, afirma Fabiana Castro,
gerente de Inovação e Produtos da Mexichem Brasil.
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Dicas Técnicas

Caixa-d’água sempre limpa

Linha completa:
Boca aberta e boca
Fechada de 310 L,
500 L e 1.000 L.

Água limpa é sinônimo de saúde. Os reservatórios da Amanco são ideais para manter a qualidade da água tratada,
graças a um sistema exclusivo de trava nas tampas que mantém o produto bem fechado, impedindo a entrada de
impurezas. Além disso, lembre-se de que é preciso limpar a caixa-d’água antes do primeiro uso. A faxina precisa ser
repetida a cada seis meses. Veja como é fácil:

Deve-se fechar a entrada de água, prendendo a boia. A limpeza é feita depois que todo o conteúdo for
utilizado. Nunca descarte água potável, um bem cada vez mais precioso e escasso.
Usa-se a água do fundo para lavar o reservatório.
Sabão neutro e uma esponja macia ou flanela são suficientes. Nunca devem ser usados produtos químicos, escovas ou outros objetos abrasivos.
Depois, a água suja é retirada com um balde.
A caixa é enxaguada com água limpa. Retira-se o líquido do enxágue com um balde e seca-se tudo
com um pano limpo.
Finalizada a limpeza, é preciso liberar a boia para encher o reservatório com água novamente.
Para fechar a caixa-d’água, basta girar a tampa até travar bem forte.

Sempre é bom lembrar que caixa bem fechada previne a formação de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor
de doenças muito graves, como dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus.
Faça a sua parte e oriente seus vizinhos, familiares, colegas do canteiro de obras e clientes a manter as tampas bem
travadas, garantindo o fechamento do reservatório mesmo em caso de ventos fortes.
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Ranking

Mexichem é a maior da América Latina

A Mexichem, uma das maiores empresas do mundo
nos setores químico e petroquímico, ficou em primeiro lugar no ranking das 500 Maiores Empresas
Multilatinas. O levantamento, feito pela revista América Economia, refere-se a 2015 e considera critérios
como volume de vendas, colaboradores e cobertura
geográfica.
A Mexichem emprega 18 mil pessoas, sendo que a
maioria trabalha em suas mais de 30 fábricas ao re-

dor do mundo. Em 2015, a empresa registrou US$ 5,7
bilhões em vendas. No Brasil, a companhia opera por
meio de sua subsidiária Mexichem Brasil, detentora
das marcas Amanco, Bidim, Dura-Line e Plastubos.
O ranking 500 Maiores da América Latina é publicado anualmente e leva em consideração as empresas
de origem latino-americana com vendas acima de
US$ 250 milhões anuais, que atuam em pelo menos
dois países diferentes ao de origem.
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Mercado de Trabalho

Prepare-se, o Cartão Reforma vem aí
O Governo Federal lançou o Cartão Reforma, uma linha de crédito que vai conceder financiamento de
até R$ 5 mil para a ampliação ou reforma de casas.
A medida deverá aquecer o mercado da construção
civil, gerando mais empregos para os profissionais
da área e movimentando o comércio, além, é claro,
de permitir que os consumidores da baixa renda
possam investir em seu conforto e bem-estar.

O programa prevê uma verba inicial de R$ 500 milhões e será implantado em 2017. Os critérios para
a escolha das famílias que terão acesso ao benefício,
bem como as condições, como juros e prazo do financiamento, ainda não foram definidos pelo governo.

Passatempo Amanco
Jogo dos 7 erros.

Respostas: 1 – Lápis na orelha do instalador. 2 – Botão da bolsa. 3 – Cadarço esquerdo. 4 – Faixa da ferramenta dentro da caixa.
5 – Bolso no macacão. 6 – Cinto de utilidades. 7 – Parte de trás da sola do sapato esquerdo do instalador.
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