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Presença certa nos grandes eventos
Ao longo dos anos, a Naturágua sempre tem marcado presença nos grandes eventos realizados em Fortaleza pela Co-

munidade Católica Shalom. Em 2013, a 16ª edição do Halleluya ‒ A festa que nunca acaba, considerado o maior festival de 
artes integradas do Brasil,  o Renascer e o Festa da Misericórdia contaram com o apoio da Naturágua. Outro evento que a  
empresa apoia é o Evangelizar promovido pela rádio Dom Bosco.

Evento: 16º Halleluya
Data: 17 a 21 de junho
Local: CEU
Público: mais de 1 milhão de  pessoas

Evento: Renascer
Data: 10 a 12 de fevereiro
Local: Ginásio Paulo Sarasate
Público: 50 mil pessoas

Evento: Festa da Misericórdia
Data: 7 de abril
Local: CEU
Público: 35 mil pessoas

Evento: Le Cirque
Data: 7 de janeiro a 23 de junho
Público: 700 pessoas/espetáculo

Evento: Passeio ciclístico 
- Academia 40 Graus
Data: 28 abril
Local: Av. Beira Mar
Público: 120 pessoas

Evento: Marcha pela vida contra o aborto
Data: 17 de maio
Local: Beira Mar
Público: Contou com a presença de artistas 
locais e a cantora Elba Ramalho
Local: Av. Beira Mar

Evento: VI Evangelizar
Data: 26 de outubro
Local: Praia de Iracema
Público: 1 milhão de pessoas Evento: Caminhada Academia Curves

Data: 27 de abril
Local: Av. Beira Mar
Público: 60 mulheres

Evento: Turma da Mônica
Data: 28 de Abril
Local: Siará Hall
Público: 5 mil pessoas
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Os lenços umedecidos com álcool são 
descartáveis, acondicionados individual-
mente em embalagens lacradas.

O lançamento da Naturágua garan-
te segurança e comodidade à dona de 
casa, uma vez que reduz os riscos de 
contaminação no momento em que a 
água entra em contato com a super-
fície do garrafão. Os lenços, medindo 
160mm x 120mm, estão dispostos em 
saches com 80mm x 60mm, e acompa-
nham cada garrafão de água mineral 
(a tecnologia é da Clean Touch, de São 
Paulo).

O sistema é de fácil manuseio: basta 
abrir o lacre e friccionar o lenço embe-
bido em álcool firme na boca do gar-
galo, descendo em círculo de modo a 

higienizar todo o entorno superior do 
galão. O uso de lenços umedecidos está 
em conformidade com as boas práticas 
de higienização preconizadas pelos ór-
gãos de Vigilância Sanitária no País. 

Segundo Aline Telles Chaves, dire-
tora da Naturágua, empresa do Grupo 
Telles, “a novidade é mais um diferen-
cial da marca e agrega valor ao produ-
to. O uso de lenço umedecido garante 
a dona de casa uma segurança maior 
para a saúde da família”.

Sobre o sistema, ressalta que já utiliza-
do por algumas das principais marcas de 
água mineral do Sul e Sudeste, mas pio-
neiro no Ceará: “O diferencial é que não 
estamos repassando esse custo para o 
consumidor final”. Aline Telles Chaves en-

fatiza o largo alcance do uso dos sachês, 
principalmente por outros segmentos, a 
exemplo de clínicas e salas comerciais. 
“A campanha é auto-explicativa; nossa 
aposta é que o divulgador será o próprio 
cliente”, afirma.

A Naturágua inovou mais uma vez 
ao lançar os novos garrafões colori-
dos, levando mais cor à cozinha de 
seus clientes. O jeito colorido de ser-
vir chega ao mercado com a Edição 
Cores, cujos garrafões de 20 litros 
podem ser adquiridos nas cores, rosa, 
lilás, verde, além do tradicional azul. O 
toque diferenciado foi mais uma ino-
vação da Naturágua em 2013.

Segundo Aline Telles Chaves, dire-
tora da Naturágua, os garrafões que 
compõem a Edição Cores são mais 
um diferencial da marca e agrega va-
lor ao produto, procurando atingir os 
diversos públicos (infantil, feminino e 
masculino).

Aliada aos rígidos padrões de quali-
dade de sua produção, a empresa tem 
respondido às tendências do merca-

do e ao novo perfil do consumidor, 
pontua. Assim como os lenços ume-
decidos, as novas cores que embele-
zam os garrafões não significam custo 
para o consumidor final.

A campanha Edição Cores da Natu-
rágua foi desenvolvida pela agência 
Slogan para diferentes mídias (outdo-
or, revista, jornal, facebook, rádio, car-
taz e elimídia). 

CAMPAnHAs dE MARkEting Naturágua News LAnçAMEntos Naturágua News

A excelente aceitação 
do produto deve-se 
ao fato do sistema 
garantir segurança 
e comodidade para 
a dona de casa, uma 
vez que reduz os ris-
cos de contaminação.

Mais segurança e 
comodidade para o consumidor

Qualidade, pratividade e beleza. garrafões de 20 litros de água 
mineral ganham seleção de cores: rosa, lilás, verde e azul 

design de cores

Campanha promocional Páscoa
Qual o sentido da marca para você? 

A pergunta foi o mote do concurso cul-
tural “Páscoa em Gramado”, lançado 
em março por meio da página da Na-
turágua nas redes sociais (www.face-
book.com/naturaguaoficial).

O autor da frase ganhadora - que 
recebeu maior número de “curtidas”no 
Facebook - foi a de Wallisson Felipe:  

“A Páscoa pra mim e meus familiares 
é uma re(N)ovação. É um momento de 
celebr(A)ção, onde (T)odos nos re(U)ni-
mos para troca(R) ovos de chocol(A)te, 
dar gar(G)alhadas j(U)ntos e também 
lembr(A)r o verdadeiro sentido da Pás-
coa que é a ressurreição de Cristo”.

O ganhador da promoção recebeu 
como prêmio uma passagem para Gra-WaLLissoN FELiPE (centro) foi o ganhador da 

promoção realizada nas redes sociais

mado (Rio Grande do Sul), incluindo 
hospedagem, translado e um tour pela 
fábrica de chocolates Florybal. Além 
das redes sociais, a campanha “Páscoa 
em Gramado” foi divulgada nas rádios 
shalom, dom Bosco, FM 93, Atlântico 
sul e Elemídia.

Conheça você também as últimas 
novidades da página /naturaguaoficial. 

Retorno da marca no facebook: 
número de acessos durante a campanha: 
11.076 (18 a 34 anos)
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naturágua recebe Prêmio iEP 2013Fique por dentro
A Naturágua foi agraciada com o 

Prêmio IEP 2013 (Instituto de Educa-
ção Portal) por ser exemplo de em-
presa que pratica e tem como seus 
princípios, a responsabilidade socio-
ambiental e cultural.

A entrega do certificado aconteceu 
por ocasião do Fórum de Responsabi-
lidade Socioambiental e Cultural, con-

siderado hoje como o maior evento de 
sustentabilidade do Norte e Nordeste.

Realizado no Centro de Eventos de 
Fortaleza, o fórum reuniu especialistas 
na temática, assim como os represen-
tantes de empresas que defendem 
propostas de interesse socioambiental 
para o planeta.

Homenagem: 20 anos de empresa
A coordenadora administrativa Cí-

cera Alves foi homenageada em 2013 
pelos 20 anos de trabalho dedicados 
a Naturágua: “É uma vida. São 20 anos 
que me proporcionaram crescimento 
pessoal e profissional”, afirma.

Nossa colaboradora iniciou suas 
atividades na empresa em 1993, ten-
do ocupado uma série de funções, 

começando pela linha de produção, 
seguido da expedição, telemarketing, 
cobrança e faturamento, até chegar a 
exercer a função atual.

Graduada em Contabilidade e sem-
pre disposta a novos desafios, Cícera 
cursa hoje MBA em Controladoria na 
FGV no programa de capacitação da 
empresa.

Os rótulos comemorativos da Na-
turágua fazem parte da comunicação 
da empresa, cuja estratégia é registrar 
cada momento especial do calendário 
anual, destacando sua principal missão: 
a de oferecer ao consumidor uma água 
mineral com alto teor de pureza.

Assim é que, a cada data festiva, os 
garrafões ganham rótulos desenvolvi-
dos para agregar ainda maior valor ao 
produto, a exemplo dos lançados este 
ano para o dia das Mães, dia dos Pais, 
dia das Crianças, Páscoa e natal, assim 
como para a Copa das Confederações, 

realizada em Fortaleza no período de 
15 a 30 de junho.

Além de estampados em todos os 
garrafões de 20 litros, os rótulos estão 
em outdoors, distribuídos por pontos 
estratégicos da cidade no período de 
cada data festiva.

naturágua apoia projetos sociais

Ao longo dos anos, a Naturágua tem 
tido uma ação efetiva e contínua no 
apoio a projetos de reconhecido alcance 
social. Um deles é a Fundação Abrinq, 
organização social que, desde 1990, tra-
balha para que os direitos das crianças e 
adolescentes sejam respeitados.

Como parte do Programa Empresa 
Amiga da Criança, a Naturágua tem 

apoiado financeiramente as atividades 
desenvolvidas pela entidade.

Outra instituição assistida é o iprede, 
organização não governamental (ONG) 
que tem como missão promover a saú-
de da criança, do adolescente e de suas 
famílias. A empresa também apoia as 
ações realizadas pela toca de Assis, ins-
tituto com espiritualidade franciscana.

A Naturágua prestando solidarie-
dade às vítimas da seca. Para tanto, 
tem firmado parcerias com institui-
ções, defesa civil, igrejas (São Vicente 
de Paula, Paróquia da Paz, entre ou-
tras) e famílias no trabalho de ajuda a 
municípios como Jaguaruana, Russas 
e Irauçuba, onde ocorre a distribuição 
de água mineral.

dia das crianças no 
Buffet La Li Boom 

EQUiPE Da PRoDUÇÃo entre a coordenadora de 
produção Joelma e a diretora Aline Telles Chaves

CíCERa aLvEs recebe da diretoria um pingente 
de ouro da Vivara em forma de uma gota d’água 

Rótulos comemorativos
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Diversas ações internas ocorre-
ram na Naturágua em 2013. Entre 
elas, destaque para a missa de ação 
de graças pelas realizações alcança-
das no ano, assim como os eventos 

que marcaram as comemorações do 
Dia das Crianças, do Dia das Mães, 
e do Dia Internacional da Mulher. A 
Naturágua também promoveu fes-
tas para os aniversariantes do mês, 

assim como a promoção “Segunda-
-feira do Abraço”, encontro realizado 
semanalmente no qual os funcioná-
rios pedem em oração a proteção e 
as graças de Deus. 

Missa de Ação de graças  Pelas conquistas de 2013, 
a celebração aconteceu dia 30 de dezembro na área da produção
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Reconhecida por sua leveza e pure-
za, assim como pelos rígidos padrões 
de qualidade, a Naturágua inaugura 
nova sede administrativa em 2014. 
O projeto arquitetônico, de conceito 
arrojado e clean, assinado pelo es-
critório de Arquitetura César Fiuza, 
expressa o processo de expansão da 
empresa que atua no mercado há 
mais de 20 anos.

Ocupando uma área construída de 
434 metros quadrados, o novo pré-
dio está sendo erguido no endereço 
da sede atual da Naturágua, locali-
zada na Avenida Prof. José Arthur de 
Carvalho, 1.001, no bairro de Lagoa 
Redonda. A edificação é composta 
de dois pavimentos, onde funciona-
rá um conjunto de salas destinado à 
área administrativa da empresa, assim 
como uma ampla área de convivência 
e um auditório multiuso.

A nova sede administrativa ocupará 
uma área de 434 metros quadrados de 
uma área total de 102 mil metros qua-
drados. Cercada por um extenso gra-
mado, a sede da Naturágua também 
abriga toda a parte operacional, in-
cluindo o sistema totalmente automa-
tizado (máquinas de envase, empaco-
tamento e de fechamento automático), 

bem como as esteiras de transporte das 
embalagens, área de inspeção dos vasi-
lhames e o conjunto de laboratórios de 
análises clínicas.

O maquinário de última geração as-
segura um processo asséptico no enva-
se das embalagens de 20 litros, 5 litros, 
1,5 litros, 500ml e 315ml. Tudo conce-
bido para preservar a pureza e a qua-

lidade da marca, que já tem seu nome 
consolidado no mercado.

A Naturágua adota um rigoroso con-
trole de qualidade da água classificada 
como hipotermal na fonte (29,4º C), ou 
seja, obtida em fontes naturais. Para 
tanto, realiza análises diárias em con-
formidade com as normas da Agência 
de Vigilância.

a NatURÁgUa adota um rígido controle de qua-
lidade em seus laboratórios

vista aéREa da sede, localizado no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza

o MaQUiNÁRio de última geração assegura o 
processo asséptico no envase

naturágua ganha nova sede administrativa

Excelência no controle de qualidade

o PRojEto arrojado 
e clean reproduz o 
conceito da marca: 
pureza e qualidade

ExPAnsão Naturágua News
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