dade de assumir a gestão de uma pequena fábrica chamada
Indústrias Químicas Cataguases. Enquanto desenvolvia, na
fábrica, processos de fabricação do sulfato de alumínio, a
partir da bauxita, iniciava a pioneira pesquisa para verificar o
potencial das ocorrências de bauxita na região.

Grupo BAUMINAS
CConheça a

história
empreendedora
de quem hoje
garante água
potável a mais de
3.500 municípios
brasileiros

A segunda maior jazida de bauxita do Brasil era desconhecida quando o jovem Simão José Silva, prestes a
concluir o curso de Bioquímica da Universidade Federal de Ouro Preto, em 1958, foi estagiar nos laboratórios da Votorantim, na cidade de Alumínio, SP. Ali, ele
percebeu a importância, para o país, da bauxita e de
toda a cadeia produtiva, desde a utilização do minério
até o lingote de alumínio. Iniciava-se uma história que iria transformar não apenas
a vida daquele aprendiz, como
também de centenas de famílias que, hoje, fazem parte
do Grupo BAUMINAS.
Depois das primeiras
experiências
profissionais,
Simão
seguiu, em 1960,
para a região da
Zona da Mata de
Minas Gerais e, no
município de Cataguases, estabeleceu-se e constituiu família. Logo,
surgiu a oportuni-

Simão José Silva

Os primeiros estudos identificaram que poderia haver, naquela região, uma jazida de grande valor econômico. Empreendedor e de forte espírito nacionalista, vislumbrou
que sua descoberta poderia alavancar o desenvolvimento regional. Ele, então, registrou as
áreas e não mediu esforços para investir, por conta própria, no projeto
que, naquele momento, envolvia
capital de risco.
Levando amostras da bauxita
analisada, e já de posse dos
registros, o Bioquímico Simão
procurou o empresário Antônio
Ermírio de Moraes, por quem
nutria grande admiração, desde os
tempos em que foi estagiário da Votorantim. Iniciava, naquele momento, mais que uma
parceria, uma amizade. Ambos queriam ver o crescimento do Brasil e perceberam a importância daquele
projeto.
Com a descoberta da segunda maior jazida de
bauxita do país, estava definida uma das principais vantagens competitivas das Indústrias Químicas Cataguases, que propiciou sua solidez
financeira e rápida expansão. Com uma gestão
profissional arrojada e focada no crescimento,
as Indústrias Químicas Cataguases, hoje, BAUMINAS Águas, consolidaram sua liderança nacional, passando a chamar Grupo BAUMINAS.

Uma veia artística
Não é só a Química
que está no DNA
do Grupo BAUMINAS, mas também as luzes
do teatro que iluminaram
o início da caminhada do
Bioquímico Simão José
Silva, antes mesmo de
assumir a gestão de sua
primeira empresa no ano
de 1961.
Desde os tempos de escola,
o jovem Simão era apaixonado pela dramaturgia. Das
primeiras experiências com
as artes cênicas, seguiram-se muitos e muitos projetos
artísticos realizados por ele,
como um mecenas. Assim
incentivou jovens talentos,
promoveu peças de pequenos e grandes grupos teatrais, revitalizou palcos e
construiu até mesmo uma
praça pública com arena de
espetáculos na pequena cidade onde foi morar, Cata-

guases, MG. As ações culturais do empresário Simão
José Silva tomaram a forma
de uma fundação que, hoje,
completa 35 anos, a Fundação BAUMINAS. Profundamente integrada à atmosfera
cultural e educacional da cidade onde se estabeleceu a
sede do Grupo BAUMINAS,
a Fundação BAUMINAS
está presente também em
diversos outros municípios
da Zona da Mata mineira.

sileira da canoagem,
Fernanda Rachid. Somente na última década, as atividades beneficiaram mais de 70 mil pessoas,
entre alunos das oficinas e
espectadores dos eventos
abertos ao público.
O estímulo à criatividade,
à cultura, ao lazer e ao esporte vem promovendo a
inclusão produtiva e social,
fortalecendo vínculos entre
indivíduos e comunidades e
abrindo caminhos alternativos para o desenvolvimento
dessas comunidades. Essa
é a identidade da Fundação
BAUMINAS, sempre inspirada na perspectiva que
transcende o seu legado.

Festivais, exposições, oficinas e cursos de capacitação gratuitos em música,
dança, artes cênicas e artes
plásticas, palestras, apresentações teatrais e shows
musicais estão entre as
ações culturais da Fundação BAUMINAS. Somam-se, também, os projetos de
incentivo ao esporte, como
a escolinha de natação para
crianças e o patrocínio a
atletas como a campeã bra-

Projeto Tibum

Compromisso sério com o
desenvolvimento sustentável
No segmento de produtos
para piscinas, BAUMINAS
Hidroazul é pioneira e única ao adotar políticas de
responsabilidade social corporativa, sendo signatária
do Pacto Global da ONU e,
também, associada ao Instituto Ethos. As boas práticas
se confirmam através da
Política de COMPLIANCE,
implantada a partir de 2015
pelo Grupo BAUMINAS,
comprometendo-se
com
uma gestão que se funda-

menta em transparência e
ética. É tudo o que nós, brasileiros, desejamos: um país
sem corrupção, um pacto de
lealdade e respeito.

m² em Cataguases, Zona
da Mata de Minas Gerais, a
empresa destina, voluntariamente, 10 mil m² ao reflorestamento.

A sustentabilidade está
incorporada aos processos
adotados como a não geração de resíduos industriais,
o tratamento de todas as
emissões atmosféricas e
dos efluentes sanitários em
seu parque industrial. Instalada em uma área de 37 mil

O respeito e o cuidado com
as pessoas, com a água e
com todos os bens naturais
são o ponto de partida para
qualquer projeto. Essa é
nossa maneira de ser. Nada
melhor!

• Estratégica para o Grupo,
BAUMINAS Mineração propicia uma
produção vertical de matérias-primas e
oferece para o mercado uma linha de
minérios selecionada.

Principal empresa
do Grupo, BAUMINAS Águas
é líder nacional em produtos
para o tratamento de água
e efluentes. Atende a
mais de 3.500 municípios e as 15 maiores
empresas de saneamento do país, somando cerca de 100
milhões de pessoas beneficiadas com
água potável, tratada
com seus produtos.

• BAUMINAS Log - possui expertise na logística de produtos químicos, garantindo vantagem competitiva
para as demais empresas do Grupo.

• BAUMINAS Agro - produz nutrientes e compostos
químicos para os segmentos de nutrição vegetal,
nutrição animal e industrial.

• BAUMINAS Hidroazul, há
mais de 30 anos, abastece o Brasil com produtos químicos inovadores para tratamento
de águas de piscinas.

Contando com 20 unidades fabris, 3 unidades
de mineração, 3 escritórios administrativos, mais de
1.000 colaboradores diretos e
uma fundação cultural, a Fundação
BAUMINAS, o Grupo BAUMINAS, que em
2021 completará 60 anos de bem-sucedida trajetória, destaca-se por sua ampla capacidade produtiva,
logística inteligente e excelência no atendimento
em todas as regiões do país.

,

uma empresa do
Grupo BAUMINAS

Um mundo de cores e
soluções para a sua piscina
Os melhores produtos para tratamento de águas de piscinas, com
a garantia e a confiabilidade do Grupo BAUMINAS, agora estão de
cara nova. Hidroazul vai fazer a festa nos pontos de venda de todo o
país nesta nova temporada. Lojista, participe desta festa conosco!

Vídeos Tutoriais
Assista e simplifique na hora de aplicar cada produto

Conectada com o mundo!
Ligada em você!
Curso EAD: Tratamento de Piscinas
Foco na aprendizagem com economia de tempo, água e produtos
Tratar quimicamente a água
de uma piscina exige responsabilidade e conhecimento.
É este conhecimento que a
Hidroazul está compartilhando, de forma simples e direta, com seu curso EAD sobre Tratamento de Piscinas,
via Universidade da Piscina,
a primeira do país com curso
profissionalizante, indicado
para Tratadores de Piscinas,
Lojistas, Balconistas e Proprietários de Piscinas. A Universidade da Piscina dispõe
de plataforma digital de ensino a distância (EAD), dispo-

nível através do smartphone
ou computador, flexibilidade
de acesso a qualquer hora,
material didático digital em
textos, imagens e vídeos,
interação com os instrutores, aulas ao vivo e
carga horária de 40 horas. Após passar pelos
testes avaliativos, os
alunos aprovados recebem certificados,
que têm a chancela
de uma das principais instituições de
ensino
superior
de MG, o Grupo

As inscrições estão abertas através do site:

universidadedapiscina.com.br

Educacional UNIS, com a
expertise da BAUMINAS
Hidroazul.

Está todo mundo curtindo a
playlist de vídeos tutoriais
da Hidroazul no Youtube!
Com um clique, você assiste, diretamente no seu
smartphone ou computador,

aos vídeos que ensinam,
passo-a-passo, como aplicar cada um dos produtos
Hidroazul. Para facilitar ainda mais a interação com o
usuário, os vídeos podem

O QR Code está localizado no
verso de cada embalagem Hidroazul.

ser abertos através de aplicativos leitores de QR Code,
presentes em todas as embalagens, ou diretamente
no canal Hidroazul Brasil.
Inscreva-se, curta e compartilhe!

Novo App
Minha Piscina

Desafiamos você a tratar ainda melhor sua piscina
Está mais fácil tratar
sua piscina com o novo
APP “Minha Piscina
Hidroazul”. O aplicativo está disponível gratuitamente no Google
Play e App Store para
smartphones e tablets
Android e IOS. Confira as
facilidades e novidades:

Solucionador de Problemas: informe os dados da
sua piscina e receba a solução - o tratamento mais
indicado para economizar seu tempo e dinheiro,
usando os produtos corretos na medida certa; Localizador de Revendas:
para comprar nossos pro-

dutos, saiba onde estão
as lojas mais próximas;
Histórico de Tratamento:
ideal para o Tratador Profissional - cadastre quantas piscinas quiser, arquive os dados, com a opção
de envio, por WhatsApp,
ao proprietário da piscina; Contato: converse
com nossos instrutores
e receba orientações por
telefone ou WhatsApp;
Desafio: trabalhe e brinque ao mesmo tempo!
Quem mais usa o App
conquista medalhas e até
troféus!
Baixe agora

O canal de vendas digital para lojistas é a nova facilidade tecnológica que a BAUMINAS Hidroazul estará lançando nos próximos
meses. Mais uma vez, estamos inovando, oferecendo mais praticidade na hora de abastecer sua loja com os produtos Hidroazul.
E-commerce B2B - é a Hidroazul chegando rapidinho em sua
loja com a tecnologia e a confiança de quem está há mais de 30
anos no mercado.

para sua loja

Gente feliz,
Somos gente feliz, com sonhos individuais,
porém solidários e complementares. Somos
gente que vibra junto na alegria, nas realizações, nas conquistas. Nada melhor do que
saber desfrutar de cada vitória com o colega
ao lado. Adoramos sentir orgulho, satisfação em preservar amigos e clientes antigos
e conquistar novos, cada um trazendo seu
sonho e unindo-o ao nosso.
Como uma bela orquestra, estamos em sintonia, em situações fáceis ou difíceis. Nada
melhor!

São mais de 2.000 lojas,
em todos os estados brasileiros, oferecendo nossos
produtos. Para a Hidroazul,
cada cliente é único. Com
foco no atendimento dedicado, nossos representantes estão sempre por perto,
em visitas presenciais e em
comunicação aberta, a fim
de oferecer as melhores soluções para o seu negócio.
Com Hidroazul na sua loja,
seus clientes têm os melhores produtos e o melhor
atendimento.
Lojista, faça parte dessa
rede que cresce, a cada dia,
com a solidez de quem está
há mais de 30 anos no mercado de piscinas.

(32) 3429-1500

