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Comercial da Amanco traz
a bela Natália Guimarães

Amanco patrocina o
concurso Miss Brasil

A Miss Brasil 2007 é a estrela do filme que propõe atitudes inovadoras. No comercial, ela
aparece em um desfile, participa de um leilão e chama um táxi, sempre acenando com
“tchauzinho”. Porém, ao conhecer a linha Amanco Flextemp em um estande de vendas
imobiliárias, ela inova, enviando um beijo ao corretor de imóveis. Pág. 2

Amanco Flextemp:
instalação pronta
em um clique
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Como instalar
corretamente a Caixa
d’Água Amanco
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Alimente-se
bem e pratique
atividade física
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Com apoio da Amanco,
piloto sobrevoa o Rio
Tietê de paramotor
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Mensagem de final de ano

Obrigado, instalador
Chegamos ao final de mais um ano marcado por desafios, avanços e conquistas. E nossa maior fonte de motivação e
inspiração nesta jornada foi você, instalador hidráulico, que é comprometido
com um trabalho sério, obcecado por realizar uma instalação bem feita e deixar o
seu cliente satisfeito.

Patrícia Barreros - Gerente de Marketing
e Comunicação

É para você que desenvolvemos os
produtos mais avançados do mercado,
de modo a facilitar a execução do seu
serviço e, ao mesmo tempo, garantir

maior eficiência em suas instalações. Então, queremos agradecê-lo por preferir
os produtos Amanco e depositar sua
confiança em nossa marca, gerando
negócios e contribuindo para o desenvolvimento da construção civil no Brasil.
Em 2015, seguiremos firmes no fortalecimento desta parceria bem-sucedida,
investindo cada vez mais em soluções
inovadoras, pois queremos estar sempre
ao seu lado. Obrigado, feliz Natal e um
ótimo 2015!

Publicidade

Comercial da Amanco traz Miss Brasil
Concurso
Em setembro, a Amanco
também foi patrocinadora
oficial do concurso Miss Brasil
2014, realizado em Fortaleza (CE).

Natália Guimarães no comercial da Amanco

Com o slogan “Amanco, a marca da inovação”, o segundo comercial da temporada 2014 da Amanco, marca comercial
da Mexichem Brasil, é estrelado pela Miss
Brasil 2007, Natália Guimarães, eleita a segunda mulher mais bonita do mundo no
concurso Miss Universo, no mesmo ano.
O filme “Tchauzinho de Miss” faz parte
da campanha intitulada “Vamos inovar
desta vez?” e mostra cenas do cotidiano
da miss, como um desfile, a participação
em um leilão e o momento em que ela

chama um táxi, sempre acenando com
o conhecido “tchauzinho”.
Em um estande de vendas imobiliárias,
Natália conhece a linha Flextemp, usada
nas instalações hidráulicas do empreendimento. Com isso, ela é convencida a inovar. Então, de forma divertida, a beldade
envia um beijo ao corretor de imóveis,
em vez do tradicional “tchauzinho”,
mostrando, com isso, que todo mundo
pode inovar.

O presidente da companhia,
Maurício Harger, participou
do júri que escolheu a cearense
Melissa Gurgel para representar
o Brasil no Miss Universo, nos
Estados Unidos.
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Novidade

Amanco Flextemp: instalou, clicou, inovou
Sucesso de vendas em outros continentes, a grande novidade da Amanco,
marca comercial da Mexichem Brasil, é o
Flextemp para água quente e fria. Com
tubos maleáveis e engate rápido, tipo
“click”, o sistema dispensa cola e ferramentas, o que torna a instalação 50%
mais rápida. Além disso, é o único do
mercado que permite a desmontagem
sem perda das peças.
A Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário é a primeira empresa no Brasil a utilizar o Amanco Flextemp, que foi instalado

no empreendimento Feel Jardim Sul,
com duas torres e 198 apartamentos,
na capital paulista.
O coordenador de Infraestrutura e
Instalações da incorporadora, Almir
Sanettin, disse que o produto superou
as expectativas de inovação e foi muito
bem aceito pelos profissionais.
“A gente escuta comentários na obra,
como, que se fosse para voltar a trabalhar no sistema antigo, eles preferiam até mudar de obra”, conta Almir.

Confira algumas características e vantagens do Amanco Flextemp
• Tubulação flexível de polibutileno, para
água quente e fria.
• Disponível em bobinas, com baixo
efeito memória.

• Facilidade de realizar curvas:
diminui o número de engates
e o risco de vazamentos.

• Conexões reutilizáveis.

• Demanda menor espessura de
parede, com maior diâmetro
interno e menor perda de carga.

• Sem perdas: permite corte (com tesoura)
na metragem necessária.

• Excelente condutividade
térmica.

• Rapidez para montar e desmontar.
• Disponível em três bitolas: DN 15
(em bobinas de 100 m), DN 22
e DN 28 (em bobinas de 50 m).
• Atende a uma pressão de serviço
de 80 m.c.a.
• Temperatura máxima de trabalho: 70 ºC.

Dica Técnica

Como instalar a Caixa d’Água Amanco
A Caixa d’Água Amanco sempre deve
ser apoiada sobre uma base 100%
plana e lisa, de modo que todo o fundo dela esteja apoiado. Atenção: em
nenhuma hipótese o reservatório pode
ser instalado sobre vigas, estrados,
grades ou perfis metálicos, seja qual
for a capacidade volumétrica da caixa.
Confira no esquema ao lado como
fazer a instalação correta:
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Saúde

Cuide de sua saúde
Mais da metade dos profissionais da construção civil está acima do peso. O alerta
é do Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo (Seconci-SP), após
examinar 263 pessoas em um canteiro de obras de Ribeirão Preto (SP). Segundo o
estudo, 37,6% têm sobrepeso e 20,2% são obesos. O problema afeta todas as idades,
principalmente os mais velhos.

Veja as dicas da nutricionista Paula Simões
para uma alimentação mais saudável:
1

Coma frutas, verduras e legumes todos os dias.

2

Inclua cereais integrais, grãos e sementes na alimentação.

3

Prefira as carnes magras, frango sem pele, peixe e ovos cozidos.

4

Evite frituras e controle a quantidade de óleo no preparo
dos alimentos.

5

Evite os embutidos (mortadela, salsicha e linguiça), leite de coco
e azeite de dendê.

6

Prefira leites e iogurtes desnatados, e os queijos branco, ricota ou cottage.

7

Evite produtos industrializados como biscoito recheado, sorvete
de massa e doces concentrados.

8

Seja vigilante com seu peso.

9

Pratique atividades físicas.

Agenda

Amanco na Sematec Senai

Alunos e ex-alunos do Senai, além de outros estudantes,
em contato com a Marca da Inovação
Como já é tradição, a Amanco, marca comercial da Mexichem Brasil, patrocinou
a Semana de Tecnologia da Construção
Civil e Meio Ambiente (Sematec), realizada pela escola Senai do bairro Tatuapé, em São Paulo, de 21 a 24 de outubro. Este ano, o tema foi produtividade
na construção civil. Além de patrocinar,

a Amanco realizou uma palestra técnica sobre suas linhas de produtos e participou da gincana. O evento é voltado
principalmente aos alunos e ex-alunos
do Senai, além de estudantes da rede
pública de ensino e profissionais da
área, entre outros.
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Patrocínio

Piloto sobrevoa o Rio Tietê de paramotor

Como foi essa experiência?
Em cada pouso, uma nova descoberta.
Em cada decolagem, uma nova aventura, sabendo sempre de onde iria decolar, mas nunca onde seria meu próximo
pouso. Foi assim que conheci muitas
histórias, como a da Dona Maria, de 80
anos, que sustentou 12 filhos com peixes
pescados no rio e que, hoje, retira o lixo
do Tietê para tentar salvá-lo, bem como à
sua própria vida.

O que foi mais marcante para você
nesta aventura?
Sem dúvida, a poluição do rio, com
muitas garrafas PET, pneus e lixo. Esse
cenário me acompanhou em 60% do
percurso. A seca, que é a maior enfrentada pelo Estado de São Paulo em toda
a sua história, também chamou minha
atenção.

“

Me orgulho de levar
essa marca comigo.

“

A Amanco, marca comercial da Mexichem Brasil, deu apoio à expedição
comandada por Lu Marini, que sobrevoou de paramotor toda a extensão
(1.136 km) do maior rio do Estado de
São Paulo, o Tietê, em 20 dias, passando por 62 municípios, entre agosto e
setembro. Veja a entrevista do piloto ao
jornal + Inovação Amanco sobre o
projeto “Rastreando o Rio Tietê”, cujo
maior objetivo é alertar as pessoas para
importância da preservação ambiental:

O transporte hidroviário está paralisado.
Quando estava voando, imaginava como
seria quando o rio corria sem a interferência do homem. Seria lindo, se não fosse a
destruição sempre presente. Já não existem mais matas, tudo foi ocupado por
plantações. A natureza foi destruída.

Qual será o próximo passo?
Farei um documentário para TV e um
livro sobre a expedição, além de uma
cartilha infantil, que será distribuída em
escolas municipais em 2015, e da exposição em shoppings. É apenas uma gota
no oceano. Mas o que é uma gota em
um copo totalmente cheio? É o suficiente para fazê-lo transbordar. É assim que
eu penso.
Qual é a importância do apoio da
Amanco para este projeto?
Me orgulho de levar essa marca comigo,
por ser comprometida com o desenvolvimento sustentável. Além disso, a
Amanco tem uma relação direta com a
água. Não tenho dúvida de que, juntos,
vamos contribuir de forma efetiva para
que os objetivos sejam alcançados. Juntos, vamos voar cada vez mais alto em
busca do sonho de um mundo melhor
para as futuras gerações.
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Café com Amanco

Profissionais da construção civil compartilham
suas experiências com a Amanco

A partir da esquerda: (em pé) José Luiz da Silva, Wilson Barbosa de Araújo, Raimundo Nonato Amorim, Jorge Leão Carvalho, Ana Scudeler,
Ricardo Prates, Ricardo Prado Garcia, Antônio Moraes, Antônio Umberto de Novaes; (sentadas) Ingrid Kokeny, Cecília Gyuricza, Tathiana Vaz,
Valéria Gasperini e Marília Mizuno

A Mexichem Brasil recebeu um grupo
de profissionais da construção civil
em sua sede administrativa, na capital
paulista, no dia 6 de novembro, para o
Café com Amanco. Temperado de ótimas histórias, o encontro foi uma oportunidade para trocar ideias e conhecer
melhor o dia a dia deles, seus desafios,
projetos de vida e como se relacionam
com a marca.
O empreiteiro e técnico em edificações Antônio Moraes contou que praticamente nasceu em um canteiro de
obras, seguindo os passos do pai.

Hoje, aos 57 anos, ele se orgulha de ter
filhos formados – entre os quais, um
engenheiro e outro que cursa medicina
– graças ao seu trabalho.
Com experiência de sobra, Toninho,
como é conhecido, sempre recomenda a Amanco para os clientes. “Depois
que conheci a marca, ela passou a ter a
minha preferência pela qualidade dos
produtos que, sem dúvida, são os mais
resistentes do mercado.”
O empreendedor e supervisor de obra
Ricardo Prates disse ser grato à marca

pela oportunidade de agregar ainda
mais conhecimento em sua profissão.
“Fiz vários cursos gratuitos no Senai,
inclusive o de hidráulica, da Amanco.
Isso fez toda a diferença para mim”,
comentou.
Ele também elogiou a iniciativa da
Mexichem de promover o encontro.
“É muito bom encontrar colegas de
profissão e debater questões que todos enfrentamos em nosso trabalho.
É interessante saber de que forma eles
lidam com cada situação. Gostei muito
de participar.”
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Passatempo Amanco
Compare as imagens abaixo e encontre os sete erros.

Ligue as descrições aos seus respectivos produtos.

2

Primeira solução de PVC para reduzir o problema de
ruídos nas instalações hidráulicas.

3

Fabricado em polietileno reforçado, para
tratamento de efluentes (esgoto doméstico).

4

Sistema de captação de águas pluviais em
coberturas, composto por perfis, condutores
e conexões (água da chuva).

5

Linha de tubos e conexões desenvolvida para
condução de água em sistemas de proteção
e combate a incêndio.

Calhas Pluviais

A

Amanco
Silentium

B

Amanco Fossa
Séptica

C

Amanco PPR

D

Amanco
Flextemp

E

Amanco
Ultratemp Fire

6

Solução produzida para a condução de água
quente e fria em instalações hidráulicas.

F

Respostas: 1) E, 2) B, 3) C, 4) A, 5) F, 6) D

1

Sistema de tubulação flexível sob pressão
com encaixe rápido, tipo “click”.
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Olho no laaance!
Ééé... da Amanco.
A marca da inovação.

Vamos inovar desta vez?
A Amanco tem uma linha completa de produtos
para você ter mais facilidade e praticidade
na sua obra. Por isso, é a marca da inovação.
amanco.com.br
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