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Que cobrança de escanteio, que nada! Na nova propaganda, que começou a ser 
exibida na TV em outubro, jogadores de futebol e juiz disputam o Josias, um instalador 
que só usa Amanco. E quem levou a melhor? Confira na matéria desta edição. 
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O novo comercial da Amanco combina humor e futebol. 
O filme foi produzido pela agência de publicidade 
Artplan São Paulo e pode ser visto desde outubro na 
programação esportiva da Globo e nos jogos da Band. 

O cenário é um estádio lotado, durante um clássico 
de futebol. A cena, uma cobrança de escanteio que 
envolve dois jogadores em uma conversa tensa. Por 
meio de leitura labial, o público descobre que eles estão 
disputando o Josias, um instalador  hidráulico que só usa 
Amanco nas obras.

É aí que chega o juiz para resolver o assunto e diz: “Parou, 
parou os dois. O Josias fechou comigo. Vai lá em casa pôr 

Amanco em tudo”. Na cena seguinte, o juiz e o instalador 
são vistos na loja de material de construção comprando 
produtos Amanco.

Segundo Patrícia Barreros, gerente de Marketing e 
Comunicação da Mexichem Brasil, o objetivo desse novo 
comercial é valorizar o instalador hidráulico que, além de 
especialista, é o recomendador marca. “A Amanco sempre 
atua ao lado desses profissionais, seja na preocupação 
com a capacitação, seja no desenvolvimento constante 
de novas tecnologias que realmente agreguem valor ao 
dia a dia deles e aos serviços que prestamos”, ela afirma.

Publicidade

Instalador é alvo de disputa  
em novo comercial da Amanco
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Com o apoio da Amanco, o experiente 
piloto de paramotor Lu Marini 
realizou sua mais nova aventura, a 
expedição “Rastreando o Rio São 
Francisco”, na qual ele percorreu toda 
a extensão do 5º maior rio do Brasil.

Ele levantou voo da nascente do 
“Velho Chico” em São Roque de 
Minas (MG) no dia 25 de agosto, 
e sobrevoou 2.800 quilômetros, 
passando por 5 Estados e 520 
municípios. Lu Marini concluiu a 

viagem no dia 22 de setembro, na 
divisa de Alagoas e Sergipe, onde o 
próprio Rio São Francisco delimita os 
dois Estados. 

Durante a expedição, foram 
registradas imagens inéditas da 
situação atual do rio, que enfrenta 
a pior seca dos últimos 100 anos. 
O piloto também colheu relatos 
importantes das populações 
ribeirinhas. Tudo isso fará parte de 
um documentário e de um livro. 

Aventura

Lançamento

A linha Amanco Fire  Blazemaster® é 
a mais nova solução para sistemas de 
proteção e combate a incêndios por 
chuveiros automáticos (sprinklers) e 
risco leve. É indicada para redes de 
tubulações permanentes em locais 
como hospitais, museus, escritórios, 
hotéis, residências, igrejas, escolas, 
teatros, entre outros. 

Seus tubos e conexões são pro-
duzidos com CPVC nas dimensões 
¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½” e 3”.  

A instalação é fácil e rápida, uma 
vez que a junta é feita com adesivo 
plástico, dispensando ferramentas e 
mão de obra especializada.

Os itens desta linha possuem o 
composto Blazemaster®, referência 
no setor. Ele garante a integridade do 
tubo, mesmo em situações críticas, 
ou seja, no meio de um incêndio, 
para que este possa conduzir a água 
aos chuveiros automáticos que 
combatem o fogo.

Amanco apoia expedição sobre  
o Rio São Francisco

Amanco Fire Blazemaster ®
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Saúde

Gestão

Com a chegada dos meses quentes, 
profissionais da construção civil sofrem com 
a exposição ao sol e chegam a desmaiar por 
causa das altas temperaturas. Em Campo 
Grande, onde o termômetro chega a passar 
de 40º, o sindicato da categoria contou pelo 
menos três casos de desmaio provocados 
pelo calor excessivo, logo no início da 
primavera. Existem alguns cuidados que você 
pode ter para enfrentar melhor as ondas de 
calor. Confira e cuide-se.

•  Use roupas adequadas para se expor ao 
sol, como a touca árabe e camisa com 
mangas compridas.

•  Use protetor solar. 
•  Beba muita água. Evite ficar desidratado. 
•  Evite alimentos ‘pesados’ e gordurosos,  

nos dias mais quentes.

Que tal organizar suas finanças para começar 2016 bem 
tranquilo? Primeiro, faça uma lista de tudo o que ainda 
falta receber do serviço que já foi feito. Então, você saberá 
o que fazer em cada caso.

Sabe aquele cliente que não paga porque você não tem 
tempo de passar lá para receber? Ache um tempo para isso. 
E sabe aquele outro que você não tem coragem de cobrar 

todo o serviço feito, só porque não voltou lá para terminar 
uma coisa ou outra? É hora de concluir as pendências 
para poder apresentar as contas e receber. 

E tem também aquele cliente que deve estar com 
dificuldade para pagar. Neste caso, vale conversar e 
negociar. Quem sabe, dividindo o pagamento em mais 
de uma vez, fica mais fácil?

Xô, calor!

Comece o ano novo com as contas  
em ordem
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Senai

Amanco patrocina Olimpíada do 
Conhecimento em SC

5

Dica Técnica

Linha soldável (marrom) para água 
fria, com passo a passo
A linha soldável (marrom) para água fria é muito fácil de 
trabalhar. Mas para fazer a instalação correta é preciso 
seguir todas as etapas descritas abaixo, sem pular 
nenhuma. Confira: 
 
1.  Corte o tubo na medida necessária, utilizando arco de 

serra (atenção ao corte no esquadro);
2.  Elimine as rebarbas e chanfre a ponta do tubo utilizando 

lima ou rasqueta;
3.  Lixe a ponta do tubo e a bolsa da conexão utilizando lixa 

n° 100 (recomendado);
4.  Limpe as superfícies lixadas do tubo e da conexão, 

utilizando a solução limpadora;
5.  Aplique uma camada fina e uniforme de adesivo plástico 

nas partes lixadas anteriormente;

6.  Acople as peças até que o tubo alcance o limite da 
conexão;

7.  Limpe o excesso de adesivo com pano ou flanela.
 
Depois de finalizar todos os passos, ainda é preciso esperar 
a secagem do adesivo plástico para, então, liberar água e 
pressão. O tempo de secagem é diferente para cada tipo de 
adesivo. Veja as recomendações dos produtos  Amanco:
 
Adesivo Plástico Amanco (cor branca): aguarde 1 hora 
para liberar água e 12 horas para submeter a rede à pressão.

Adesivo Plástico Extraforte Amanco (cor vermelha): 
aguarde 2 horas para liberar água e 24 horas para submeter 
a rede à pressão.

Você sabia?
Mais de 74 mil alunos se formaram nos cursos 
de hidráulica da Amanco em parceria com o 
Senai, em todo o Brasil! Os cursos são oferecidos 
em 249 cidades dos 27 Estados brasileiros.

Com patrocínio da Amanco, o Senai de Santa 
Catarina realizou a etapa estadual da Olimpíada 
do Conhecimento, entre 26 e 30 de outubro. As 
provas foram disputadas nas unidades de Joinville, 
Blumenau, São Bento do Sul e Jaraguá do Sul. Cerca 
de 140 estudantes participaram das provas.

A etapa nacional da competição será no segundo 
semestre de 2016.  Os melhores da educação 
profissional do Brasil irão competir com os melhores 
do mundo em Abu Dhabi, a capital dos Emirados 
Árabes, em 2017.

Em caso de dúvidas, acesse o nosso canal no YouTube.
www.youtube.com/amancobr e procure “Instalação de Produtos”.
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Inovação

Cadastre-se no aplicativo 
Meu Instalador

Sabia que a Amanco lançou o aplicativo Meu Instalador? 
Por meio dele, os consumidores encontram e contratam 
profissionais de hidráulica e de elétrica, em todo o 
Brasil. Conheça as vantagens:

Seja chamado para obras perto de você: quando o 
consumidor precisa de um serviço, o aplicativo busca 
os instaladores com endereços mais próximos

Negocie pelo aplicativo: o Meu Instalador Amanco 
tem uma área exclusiva para você acertar todos os 
detalhes do serviço com seu possível cliente.

Tenha seu trabalho recomendado: o cliente gostou do 
serviço? Ótimo! Ele pode recomendar a todos os amigos.

Todos os interessados vão entrar em contato com você 
direto pelo aplicativo. Por isso, mantenha seus dados 
sempre atualizados. Dica: os profissionais mais bem 
avaliados pelos consumidores são os que aparecem 
primeiro nas buscas, em cada região. Portanto, cada vez 
que você for fazer um novo serviço, capriche para que o 
cliente faça uma ótima avaliação pelo aplicativo.
Não perca mais tempo, baixe o aplicativo Meu Instalador. 
Ele está disponível na App Store e na Google Play.

Veja como baixar o app Meu Instalador:
1.  Ao iniciar o seu smartphone, procure pelo ícone 

App Store / Google Play. Se for a 1ª vez que você 
utiliza alguma dessas lojas, será necessário fazer  
um cadastro.

2.  O próximo passo é buscar pelo app Meu Instalador. 
Para isso, procure pelo campo de pesquisa da sua 
loja de aplicativos. Neste espaço, digite o nome 
“Meu Instalador” e clique em OK.

3.  Assim que a pesquisa estiver completa, clique na 
imagem do app Meu Instalador.

4.  A tela seguinte exibirá as informações do aplicativo, 
além de um botão “Obter / Instalar”. Caso a sua loja 
de aplicativos seja a App Store, será solicitada a sua 
senha de cadastro. 

5.  Aguarde enquanto o download do aplicativo é feito 
no seu smartphone.

6.  Após descarregar o arquivo, o Meu Instalador é 
instalado automaticamente.

7.  Pronto: seu smartphone já está preparado para 
utilizar o app da Amanco.
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Editorial

Queremos agradecer a você, instalador, pela bem 
sucedida parceria nos negócios e pela confiança  
depositada em nossos produtos e na marca Amanco ao 
longo de todo o ano de 2015. 

Nós trabalhamos duro para estar lado a lado com você na 
missão de surpreender o consumidor com as melhores 
soluções em instalações do mercado. Queremos que 
continue se sentindo orgulhoso e confiante a cada 
trabalho realizado, a cada nova obra entregue com 
produtos Amanco. 

Por isso, em 2016, seguiremos com o firme compromisso 
de fortalecer nossa parceria, oferecendo produtos 
inovadores para que você possa trabalhar mais e melhor, 
de um jeito mais fácil e com a máxima qualidade. 

Nós, da Amanco, desejamos que 2016 seja um ano 
espetacular para você! 

Obrigado!
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Usou Amanco, tá fácil.

Passatempo Amanco

Caça-palavras

Numere as peças
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ENCONTRE AS PALAVRAS: ENCANAMENTO / SUSTENTABILIDADE / INOVAÇÃO / TUBOS / INSTALADOR / RESERVATÓRIO / CONEXÃO / FLEXÍVEL
(5) (6) (4)
(2) (1) (3)

1. ADAPTADOR

2. BUCHA DE REDUÇÃO

3. CURVA 90º

4. UNIÃO

5. LUVA
6. TÊ

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )
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