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Usou Amanco, tá fácil!
O novo comercial da Amanco acaba de estrear nas programações esportivas da Globo
e da Band. O bom humor, o futebol, a inovação e a ideia de que a Amanco facilita o
dia a dia das pessoas são os principais ingredientes da campanha publicitária de 2015.
Confira!
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Publicidade

Tem novidade da Amanco no ar

Com o tom bem-humorado de sempre, o primeiro comercial da temporada 2015 da Amanco, marca comercial da
Mexichem Brasil, já está no ar. Desta vez, o filme, assinado pela Agência Artplan, brinca com o 7x1 da Alemanha
contra o Brasil na Copa de 2014.
O roteiro mostra um especialista em instalações hidráulicas percorrendo uma casa com problemas no encanamento. Acompanhados pelo dono da casa, eles são surpreendidos com diversos gritos de “gol da Alemanha”
vindos da sala de TV, onde dois garotos estão jogando
futebol no videogame.
Um dos profissionais assume, então, um controle do videogame e sugere usar Amanco, que tem produtos fáceis de instalar e que não dão dor de cabeça, facilitando o término da
obra, que é tudo o que o cliente deseja.
A linha destacada é a Amanco Flextemp, composta por
tubos flexíveis e de engate rápido, tipo “clique”, que não

precisa de ferramentas para a instalação. O encanador
consegue virar o jogo para a seleção brasileira por 7x8,
mostrando que a façanha foi tão simples como instalar
produtos Amanco.

Estratégia
“Em razão do sucesso das campanhas anteriores da
Amanco, com a temática do futebol, como a ‘Eco’, de 2009,
e a do Silvio Luiz, no ano passado, decidimos retomar o
assunto para nos aproximarmos ainda mais dos consumidores, na maioria fãs do esporte, trazendo sempre o humor como elemento característico”, explica Patrícia Barreros, gerente de Marketing e Comunicação da Mexichem
Brasil. Segundo ela, o objetivo principal é mostrar que os
produtos da marca são inovadores e facilitam o dia a dia
das pessoas. “Continuamos a evidenciar que os instaladores hidráulicos e os vendedores e balconistas das lojas de
material de construção são os verdadeiros protagonistas
das nossas campanhas”, completa a executiva.
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Dica Técnica

Termofusão: conheça o diferencial do PPR
O Amanco PPR, para água quente e
fria, é um dos produtos mais vendidos da marca e mais conhecidos pelos instaladores hidráulicos. O grande
diferencial desta linha é que a junção
do tubo com a conexão é feita por
meio de termofusão, ou seja, não precisa de adesivo.
Para isso, é necessário usar o termofusor, equipamento que esquenta
o tubo e a conexão a uma temperatura de 260 °; feito isso, é só acoplar

as duas peças. No entanto, para cada
diâmetro (bitola) existem os tempos
corretos de aquecimento no termofusor e de acoplamento das peças, que
devem ser seguidos à risca. Veja na
tabela abaixo.
Dica: após a termofusão da conexão
com o tubo, segure firme por 20 a 30
segundos. Durante um intervalo de
aproximadamente 3 segundos, existe a
possibilidade de alinhar a conexão em
até 15 ° (não gire).

Confira na tabela o tempo certo de cada bitola para a termofusão:
Diâmetro

Tempo de aquecimento

Intervalo para
acoplamento

Tempo de resfriamento

20 mm

5 segundos

4 segundos

2 minutos

25 mm

7 segundos

4 segundos

2 minutos

32 mm

8 segundos

6 segundos

4 minutos

40 mm

12 segundos

6 segundos

4 minutos

50 mm

18 segundos

6 segundos

4 minutos

63 mm

24 segundos

8 segundos

6 minutos

75 mm

30 segundos

8 segundos

6 minutos

90 mm

40 segundos

8 segundos

6 minutos

110 mm

50 segundos

10 segundos

8 minutos

Segurança

Use sempre equipamentos de segurança
O canteiro de obras é um dos locais
de trabalho com maior risco de acidentes. Use equipamentos de segurança ao realizar qualquer serviço.
Luvas, óculos de proteção, capacete
e botas são indispensáveis para a
maioria das tarefas.
Por mais que o trabalho a ser executado pareça seguro, o ambiente

pode não ser, pois há outros profissionais trabalhando e fazendo
outras instalações – como as de elétrica –, além de materiais pesados
sendo içados e superfícies irregulares, inclusive com obstáculos, que
demandam mais atenção ao pessoal nos deslocamentos. Por isso, previna-se e fique alerta.
Trabalhe com segurança!
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Saúde

Fim da dengue: essa luta também é sua

Em 2015, os casos de dengue dispararam em todo o Brasil. Por isso, o alerta continua: é preciso evitar os focos do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da doença, nos canteiros de obras e, principalmente, nas casas,
onde estão 70% das incidências.
Mas o que você pode fazer para se proteger, assim como os seus colegas
de trabalho e a comunidade vizinha? Veja as dicas.

Depois de cada chuva, vistorie a obra para eliminar toda
a água parada.
Recolha garrafas, latas, copos plásticos e embalagens
de materiais que foram usados na obra.
Não subestime o perigo potencial de nenhum objeto.
Uma tampinha de garrafa com água é suficiente para
o mosquito depositar suas larvas.
Ao final de cada jornada, deixe os equipamentos de
trabalho virados para baixo, como carrinhos de mão,
pás e betoneiras, para evitar o acúmulo de água.
E, não custa lembrar: a caixa d’água deve ficar sempre
bem tampada.

O que é a dengue?
A dengue é uma doença infecciosa,
que pode ser de quatro sorotipos
diferentes: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e
DEN-4.
Nos países tropicais, a dengue é um
sério problema de saúde pública,
pois as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento
e a proliferação do Aedes aegypti,
principal mosquito transmissor da
doença.

Sintomas
A dengue clássica é usualmente
benigna. Inicia-se com febre alta,
podendo apresentar dor de cabeça,
prostação, dor muscular, dor ao redor dos olhos, náusea, vômito, dor
abdominal, manchas na pele. No final do período febril podem ocorrer
sangramentos, mas eles são raros na
dengue clássica.
Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/saude/vigilancia_em_saude/dengue/index.php?p=4069
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Parceiros - Senai

Seja um profissional preparado

A melhor saída para enfrentar os momentos de baixa no
mercado de trabalho é buscar a qualificação profissional.
Quanto mais conhecimento técnico você tiver, maiores
serão suas chances de conquistar até mesmo as vagas
mais concorridas. Graças a uma parceria mantida pela
Amanco com o Senai, a oportunidade de capacitar-se
gratuitamente está ao alcance de todos.

Como resultado desta iniciativa, mais de 74.500 pessoas
tornaram-se instaladores hidráulicos profissionais desde
2007. O curso de Instalador Hidráulico da Amanco está
disponível nas escolas do Senai localizadas em 249 cidades de todos os Estados do Brasil.
Aproveite essa oportunidade!

Comportamento

Elas chegaram para ficar
Na última década, a participação feminina na construção civil aumentou cerca de 8%. Segundo dados do
Ministério do Trabalho, atualmente,
mais de 200 mil mulheres trabalham
no setor.
Para se ter uma ideia, uma construtora com presença em quase todo o
Brasil aumentou em 250% o número de mulheres em seus quadros de
funcionários. O motivo, segundo a
empresa, é que elas são detalhistas

e fazem tudo com capricho.
Além disso, as mulheres estão buscando mais capacitação profissional
na área. No Rio de Janeiro, o Projeto
Mão na Massa, criado por uma engenheira, oferece qualificação gratuita
exclusivamente para aquelas que
querem atuar nos canteiros de obras.
Depois de fazer os cursos, elas ainda
ganham equipamento de segurança
e kit de ferramentas para começarem
a trabalhar e ganhar dinheiro.
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Novidade

Imagens meramente ilustrativas. Disponível inicialmente no Estado de São Paulo.

A nova Caixa d’Água Amanco
tem tecnologia exclusiva

Uma das grandes novidades da Amanco para 2015 é a sua
nova caixa d’água, produzida de polietileno, com tecnologia por sopro, inédita no Brasil, e que torna o produto mais
resistente.
O reservatório tem três camadas. A externa deixa a caixa resistente aos raios UV e aos agentes oxidantes; a camada intermediária evita a passagem de luz, reduzindo a formação de
micro-organismos; já a interna é branca, que permite melhor

visibilidade para limpar e conservar a água armazenada.
Para fechar, basta encaixar e girar a tampa. O travamento é forte e super-resistente ao vento, além de impedir a
entrada de insetos e sujeiras. Outra vantagem é que a
Caixa d’Água Amanco é fácil de instalar e tem faces planas para a instalação das conexões de entrada e saída. O
produto está disponível em modelos de boca aberta e
boca fechada, nas capacidades de 310 L, 500 L e 1000 L.
Disponível inicialmente no Estado de São Paulo.
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Passatempos Amanco
Labirinto da Inovação
Descubra em qual torneira a água levada pelos tubos Amanco será lançada.

Resposta: Torneira 1

Frase Oculta
Compare o quadro 1 com o quadro 2 e veja qual frase
é formada pelos tubos da marca da inovação.

Resposta: Usou Amanco, tá fácil.
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Usou Amanco, tá fácil.
Com a marca da inovação, você tem uma linha
completa de produtos fáceis de instalar e que
atendem a todas as necessidades da sua obra.

AF_AM5123_21_JORNAL.indd 8

6/23/15 5:24 PM

