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A Amanco Brasil, fabricante dos produtos Akros e Fortilit, recebe a partir de amanhã as inscrições 
para o Prêmio Amanco por um Mundo Melhor. A iniciativa, que será lançada oficialmente na Feira 
Internacional da Construção (Feicon), no próximo dia 8, premiará revendas e construtoras de todo 
País que investem em projetos e ações de responsabilidade social que tragam resultados efetivos 
às comunidades em que estão presentes. O prêmio foi apresentado ontem, na sede da empresa, 
em Joinville (SC).  
 
- Um dos principais objetivos do prêmio é mostrar para a sociedade que não é apenas o preço que 
influencia o consumidor na hora da compra. O fato de a empresa ser ou não socialmente 
responsável também é levado em consideração pelo comprador - explicou André Fauth, diretor 
comercial da Amanco Brasil.  
 
Segundo o presidente da empresa, Ronald Degen, o prêmio também quer demonstrar que todos 
podem contribuir para a construção de um mundo melhor. "Nosso intuito é incentivar e 
reconhecer as ações efetivas de nossos parceiros na área de responsabilidade social", observou.  
 
Poderão concorrer ao prêmio projetos e ações criadas e implementadas por revendas e 
construtoras com foco em responsabilidade social nas dimensões econômicas, social e ambiental. 
Entre os projetos que serão analisados estão aqueles que visam melhorias às gerações futuras 
das comunidades em que atuam, que contam com a participação de colaboradores e que têm foco 
em educação e prática ambiental. A expectativa é que no próximo ano sejam implantadas novas 
categorias, como fornecedores e empresas de saneamento e cidadãos voluntários, que seriam os 
funcionários das revendas, construtoras e empresas de saneamento.  
 
Inscrições  
 
As inscrições poderão ser realizadas, a princípio, até o dia 31 de julho. De acordo com Fauth, há a 
possibilidade desse período ser prorrogado. A premiação acontece no dia 5 de dezembro, Dia 
Internacional do Voluntariado. Os cinco melhores trabalhos de cada categoria receberão troféus e 
o vencedor receberá ainda a quantia de R$ 10 mil, que deverá ser repassada para a entidade-alvo 
do projeto inscrito. Todos os concorrentes receberão um certificado de participação.  
 
O Prêmio Amanco por um Mundo Melhor também conta com o apoio da Fundação Avina, da 
Associação Nacional dos Revendedores de Materiais para Construção (Anamaco), Grupo Revenda 
e Editora Pini.  
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