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A Mercur acredita que é importante conviver com
as pessoas para entender suas necessidades.
Ou seja, desenvolver produtos relevantes é um
trabalho de equipe, no qual a criação é feita entre
quem produz e quem utiliza.
Os recursos apresentados neste material
fazem parte de um processo de descoberta e
experimentação, envolvendo diversos grupos
de pessoas que participam ativamente da
comunidade Diversidade na Rua. A inclusão e a
acessibilidade são conceitos norteadores nessa
tarefa, pois buscam facilitar a vida de todos, das
necessidades simples às mais complexas.
Este almanaque reúne ferramentas e sugestões
feitas de pessoas para pessoas. A proposta da
Mercur é abrir o diálogo para a criação de novos
produtos e serviços que facilitem a vida delas em
suas necessidades reais – o mundo de um jeito
bom para todo o mundo!
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BORRACHÃO
Sugestão
Descubra no site
Diversidade na Rua
outras formas de usar
este Borrachão. Por
exemplo, como um
facilitador da escrita.

ESCRITA
DE SINAIS

Borrar, rasurar e apagar também é aprender! Usar a
borracha é ter a possibilidade de (re)fazer, (re)criar
e (re)inventar. O Borrachão Mercur é grande e pesado,
por isso, apaga áreas maiores e deixa os movimentos
mais estáveis e seguros, principalmente para quem
possui alguma dificuldade motora ou tremor nas mãos.
Borrachão
6

2 cm

4 cm

Dimensões
6 cm x 4 cm x 2 cm

Detalhes
– Produzida com látex natural.
Disponível em duas embalagens – Solta menos farelo que as
demais borrachas naturais.
– Caixa com 10 peças
– Macia.
– Embalagem com 1 peça

4

Formato
Retangular longo

cm

Características
–A
 paga escrita de lápis e lapiseira.
– F acilita o ato de apagar para
pessoas que não seguram os
objetos com os dedos indicador
e polegar (movimento de pinça).
–P
 or ser mais longa, facilita o
movimento de segurar objetos
com a palma da mão
(preensão palmar).
–E
 m virtude de seu peso, pode
facilitar o ato de apagar para
pessoas que possuem tremores
nas mãos.
–P
 ossui o nome do produto em
português, Libras e escrita de
sinais impresso na borracha.

cm

Características
–A
 paga escrita de lápis
e lapiseira.
–É
 mais pesada do que a maioria
das borrachas, auxiliando
no desempenho da tarefa
de apagar, pois estabiliza o
movimento da mão.
–E
 m virtude de seu peso,
pode facilitar o ato de apagar
para pessoas que possuem
tremores nas mãos.
–P
 ossui o nome do produto em
português, Libras e escrita de
sinais impresso na borracha.

Borrachão Longo
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Formato
Retangular

4

QR Code:
código
escaneável por
smartphone

3 cm

Dimensões
10 cm x 3 cm x 2,3 cm

Detalhes
– Produzida com látex natural.
Disponível em duas embalagens – S
 olta menos farelo que as
– Caixa com 8 peças
demais borrachas naturais.
– Embalagem com 1 peça
– Macia.

2,3 cm

BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA

ESCRITA
DE SINAIS

A Ponteira da Mercur facilita o hábito de criar
e recriar – fazer, apagar e refazer. Ela se adapta
à maioria dos lápis comuns e deixa seu uso muito
mais prático. Além disso, é possível acoplá-la a
equipamentos de comunicação suplementar e
alternativa, o que auxilia a função de digitação por
pessoas com dificuldades motoras.
Formato
Ovalado
Características
– Por estar acoplada ao lápis,
dificulta a perda da borracha.
– Facilita a utilização
da borracha.
– Praticidade de ter dois
produtos integrados em um só.
– Fixa bem no lápis.
– Apaga escrita de lápis
e lapiseira.
– Não mancha o papel.
– Produzida com látex natural.
Disponível em três embalagens
– Pote com 50 peças
– Embalagem com 6 peças
(rosa e lilás)
– Embalagem com 6 peças
(branca e preta)
Dimensões
– Comprimento: 2,9 cm
– Diâmetro externo: 1,2 cm
– Diâmetro interno: 6 mm

Branca

Lilás

Preta

Sugestão
Se acoplada a outros
equipamentos (lápis,
canetas, etc.), poderá ser
utilizada para facilitar
a função de digitação
por pessoas com
dificuldades motoras no
uso do computador e na
comunicação alternativa.

Rosa

5

GRIP

Curto
Formato: triangular

ESCRITA
DE SINAIS

Muitas vezes, tudo o que precisamos para
trabalhar mais livremente e com autonomia é
um pouco mais de segurança. O Grip Mercur é
um pedaço de borracha que pode fazer diferença
em seu dia a dia. É um suporte que se encaixa
em vários tipos de materiais, como lápis, canetas,
pincéis finos, entre outros. Serve para canhotos e
destros, melhora o controle da escrita, não deixa
o instrumento escorregar das mãos ou da mesa e,
principalmente, alivia o cansaço dos dedos!

m

4c

Características
– I ndicado para pessoas que
conseguem segurar o lápis/
caneta com o indicador e o polegar
(movimento de pinça).
–D
 estinado a pessoas que precisam
de mais precisão na escrita.
–P
 ossui o nome do produto em
português, Libras e escrita de sinais
impresso no Grip.

1,8 cm

1,8 cm

Dimensões
– Comprimento: 4 cm
– Altura: 1,8 cm
– Orifício: 8 mm

Disponível em duas embalagens
– Caixa com 24 peças
– Embalagem com 1 peça

Cor: roxo

Longo
Formato: triangular

1,8 cm

Características
–P
 ossibilita o uso por
pessoas que seguram o lápis/
caneta com a palma da mão
(preensão palmar).
–P
 ossui o nome do produto em
português, Libras e escrita de sinais
impresso no Grip.

6

cm

1,8 cm

Disponível em duas embalagens
– Caixa com 16 peças
– Embalagem com 1 peça

Dimensões
– Comprimento: 6 cm
– Altura: 1,8 cm
– Orifício: 8 mm
Cor: laranja

Como encaixar seu Grip
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Apoie o lápis com a ponta
para cima numa superfície
plana e encaixe o Grip em
sua parte superior.

Empurre o Grip pela sua
ponta, e não pelo seu
corpo, evitando maior
atrito entre ele e o lápis.

Posicione-o próximo à
ponta do lápis ou na
altura em que ficar mais
confortável para segurá-lo.

ENGROSSADOR MULTIUSO 7 mm e 10 mm

ESCRITA
DE SINAIS

Detalhes
Para lavar, usar apenas água e
sabão neutro. Após a lavagem,
deixar secar bem. Não deixar
imerso em álcool para limpeza,
tendo em vista que este
produto altera as características
originais do Engrossador.

Visite www.diversidadenarua.cc

Alimentar-se ou mesmo escovar os dentes pode
ser mais fácil se o controle sobre a ferramenta
for maior. O Engrossador Multiuso Mercur
facilita as atividades de vida diária (AVDs) porque
torna os equipamentos em geral mais robustos,
facilitando sua pega. É uma ajuda simples para
melhorar o uso autônomo de lápis, caneta, pincel,
talheres, escova de dentes, entre outros. E serve
para destros e canhotos!

Sugestão
Você criou ou encontrou
novas formas de utilização
deste Engrossador?
Compartilhe suas
descobertas conosco
enviando-as para:
diversidade@mercur.com.br

Diâmetro interno de 7 mm

Diâmetro interno de 10 mm

Formato
Cilíndrico

Formato
Cilíndrico

Características
– Facilita o manuseio de objetos
mais finos, como canetas, lápis,
escovas de dentes, etc.
– Dispositivo que serve para
engrossar a espessura de
diversos materiais, tornando
mais fácil sua pega.
– Torna a utilização de materiais
mais confortável.
– Possui o nome do produto em 10 cm
português, Libras e escrita de
sinais impresso no Engrossador.
Disponível em duas embalagens
– Caixa com 12 peças
– Embalagem com 1 peça
Dimensões
– 10 cm x 2,3 cm
– Diâmetro interno de 7 mm
Cor
Vermelho

Características
– F acilita o manuseio de objetos
mais grossos, como escovas de
cabelo, talheres, utensílios de
cozinha, entre outros.
–P
 ossui o nome do produto em
português, Libras e escrita de
sinais impresso no Engrossador.
Disponível em duas embalagens
– Caixa com 12 peças
– Embalagem com 1 peça
Dimensões
– 10 cm x 2,3 cm
– Diâmetro interno de 10 mm

10 cm

Cor
Verde

2,3 cm
2,3 cm
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COLA Branca e COLA Gel
ESCRITA
DE SINAIS

A cola é uma ferramenta importante na vida das pessoas ao
unir materiais, desenvolver formas diferentes, fazer trabalhos
artesanais e até mesmo selar o envelope de um cartão especial.
Para auxiliar nessas tarefas, o frasco da Cola Mercur ajuda a
estabilizar o movimento das mãos. Seu formato cilíndrico e
robusto facilita o manuseio. Além disso, possui bico aplicador
que auxilia nas colagens mais precisas.

Sugestão
Quando foi a última vez
que você mandou uma
carta pelos Correios?
Conte uma história,
utilize a cola para
fechar o envelope com
segurança e envie para
a Mercur: Rua Cristóvão
Colombo, 53. Centro,
Santa Cruz do Sul, RS.
CEP 96825-010
Para melhorar o uso,
mantenha o bico
aplicador sempre limpo.
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Características
– Auxilia no desenvolvimento
da motricidade fina.
– Contribui no desenvolvimento
da autonomia da criança, já que
pode ser facilmente manuseada
por ela, sem necessitar de total
auxílio de um adulto.
– Frasco cilíndrico e robusto.
– Possui bico aplicador.
– À base de água.
– Não tóxica.
– Lavável.
–P
 ossui o nome do produto em
português, Libras e escrita de
sinais impresso em seu rótulo.

3 cm

20 cm

Disponível em duas embalagens
– F rasco com 200 g - Cola Branca
– Frasco com 200 g - Cola Gel
Dimensões
20 cm x 4,5 cm
4,5 cm

Tinta Guache Lavável

ESCRITA
DE SINAIS

Colorir, desenhar e pintar são momentos alegres e
de muitos aprendizados. Com a Tinta Guache Lavável
Mercur, as possibilidades de uso são diversas, com
cores vivas e vibrantes! Seu frasco é cilíndrico e possui
bico aplicador. Além de oferecer novas possibilidades
de traço, o produto é prático e até pode ser utilizado
sem pincel. Tem consistência firme, tipo gel, quando
não está sendo utilizada. Para usar, basta agitar e
ficará mais líquida, pronta para colorir! Escolha a
superfície e solte a imaginação.

Sugestão
Você pode misturar
as cores e criar novas
possibilidades. Faça sua
mistura, invente um
nome e compartilhe
sua receita conosco! Por
exemplo, 1 colher de verde
+ 2 colheres de amarelo
+ 1/2 de branco = Verde
Claríssimo Luiza.

3 cm

Características
– Cores miscíveis entre si,
– Frasco cilíndrico e robusto que
possibilitando a criação de
se adapta facilmente à mão,
novas cores.
facilitando a pega por pessoas
– Possui o nome do produto e
com dificuldade na preensão.
da cor em português, Libras e
– Maior área de contato da
escrita de sinais impresso em
mão com a embalagem,
seu rótulo.
se comparado aos frascos
Disponível na embalagem
convencionais, facilitando a pega.
Frasco com 200 mL
– Auxilia no desenvolvimento da
Dimensões
autonomia da criança, já que
20 cm x 4,5 cm
pode ser facilmente manuseada
por ela, sem necessitar de total
Cores
auxílio de um adulto.
Branco, vermelho, azul, amarelo,
– Não solta resíduo sobre o papel
verde e preto.
depois de seca.
– Lavável na maioria dos tecidos.
– Cores vivas e brilhantes.
– Não tóxica.
– Solúvel em água.

20 cm

4,5 cm
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Expressão e Convivência

Já pensou que podem existir
diferentes formas de utilizar
esses produtos? Imagina se
criássemos algo novo?
A Mercur quer conhecer mais
sobre suas necessidades e,
junto com outras pessoas que
compartilham dos mesmos
desejos, construir novas
possibilidades.
Estamos buscando formas
inovadoras de utilização dos
materiais e maneiras mais
simples de acesso aos recursos
que contribuem no dia a dia.
Acreditamos que a colaboração
é um caminho potente para
atingir esses objetivos.
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Entre em contato conosco
para falar um pouco da sua
experiência. Será muito legal
conhecer mais da sua realidade.
Telefone: (51) 3719 9500
diversidade@mercur.com.br
Participe e conheça outras
pessoas da rede pela plataforma:
www.diversidadenarua.cc
Acompanhe-nos nas redes:
twitter.com/diversidade_rua
facebook.com/mercuroficial
youtube.com/mercursa

Visite www.diversidadenarua.cc

Fotos tiradas durante os encontros do grupo de trabalho do
Diversidade na Rua, que reuniram famílias, profissionais e pessoas
com deficiência para pensar a diversidade, inclusão e acessibilidade.

QR Code:
código
escaneável por
smartphone
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GIZÃO DE CERA GROSSO

ESCRITA
DE SINAIS

A imaginação e a arte são parceiras inseparáveis, não
é mesmo? Brincar com as cores, inventar combinações
e criar universos no papel aperfeiçoa a criatividade
e, ainda por cima, é muito divertido. O Gizão de
Cera Grosso Mercur, por ser grande, tem vida longa
e permite muitas experimentações, auxiliando no
desenvolvimento da coordenação motora. Sua maciez
e seu tamanho robusto são ideais tanto para as
mãozinhas pequenas, quanto para as mãos maiores,
pois dão segurança e estabilidade durante seu uso.
Formato
Cilíndrico
Características
– Por ser mais robusto que o giz
de cera convencional, facilita a
preensão.
– Macio e fácil de manusear, pode
auxiliar no desenvolvimento da
coordenação motora.
– Formato grosso que se adapta
na mão, proporcionando maior
conforto e controle durante
a pintura.
– Apesar de ser um material
bastante robusto, pode não
resistir a quedas.
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Disponível em três embalagens
– Caixa com 12 cores
– Caixa com 6 cores
(vermelho, azul-escuro, amarelo,
verde-claro, marrom e preto)
– Embalagem com 1 peça
Dimensões
10 cm x 2,2 cm

Amarelo
Salmão

Sugestão
Pessoas com
deficiência visual
podem marcar o
Gizão com Braille
em alto relevo para
identificar as cores.
Visite nosso site e
veja como fazer.

Rosa
Laranja
Vermelho
Bordô

QR Code:
código
escaneável por
smartphone

Azul-claro
Azul-escuro
Verde-escuro
Verde-claro

Diâmetro do giz de
cera convencional
comparado ao Gizão de
Cera Grosso Mercur:

1 cm
Marrom
2,2 cm

Preto

2,2 cm
10 cm

Bordô

Vermelho

Laranja

Rosa

Salmão

Amarelo

GIZ DE CERA TIJOLINHO

Preto

Marrom

Verde-claro

Verde-escuro

Azul-escuro

Uma pintura pode ser composta de diversos
traços e cores. Para criá-la, as pessoas precisam
de ferramentas diferentes que estimulem a sua
imaginação. O Giz de Cera Tijolinho Mercur, com
seu formato retangular, possibilita novas formas
de traço e desenho. Pinta áreas mais abrangentes
e é muito mais resistente a quedas – ideal para os
pequenos e os mais velhos brincarem à vontade!

Azul-claro

ESCRITA
DE SINAIS

Formato
Retangular
Características
– O formato possibilita
diferentes tipos de pega
e traçado.
– É mais resistente a quedas.
Disponível em duas
embalagens
– Caixa com 12 cores
– Embalagem com 1 peça
Dimensões
5 cm x 1,2 cm x 2,5 cm

m

5c

1,2 cm

2,5 cm

Sugestão: você já
pensou que o Giz
de Cera Tijolinho
pode ser usado para
construir grandes
casas, castelos e até
mesmo prédios? Solte
sua imaginação!
Compartilhe as fotos
de suas criações
conosco para
publicarmos no site
Diversidade na Rua!
QR Code:
código
escaneável por
smartphone
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LÁPIS PRETO GROSSO 2B
Formato
Triangular
ESCRITA
DE SINAIS

O Lápis Preto Grosso 2B Mercur é maior e mais
robusto que os lápis convencionais. Por essa razão,
proporciona maior suporte, conforto e controle
durante seu uso. É ideal para crianças ou para quem
possui alguma dificuldade motora. Por possibilitar
um traço escuro e preciso, oferece maior definição
e detalhes às formas. Seu grafite (mina) é macio e
facilmente apagável. Encaixa direitinho na mão e
auxilia na livre expressão da criatividade.

Características
– Formato

que facilita a pega e
impede que o lápis role sobre a
mesa.
– L ápis com diâmetro maior
do que os convencionais.
– Grafite (mina) macio e grosso.
–P
 ossui o nome do produto em
português e escrita de sinais
impresso no lápis.
Disponível em duas embalagens
– Caixa com 12 peças
– Embalagem com 1 peça
Dimensões
– 17,6 cm x 1 cm
– Grafite (mina) de 4 mm

17,6 cm

1 cm
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Sugestão
Para evitar o
consumo acelerado
de seu lápis, gire
uma volta e meia no
seu apontador, isso
será suficiente para
apontá-lo.

LÁPIS TÉCNICO MERCUR TECHNIK

ESCRITA
DE SINAIS

Já diz o ditado: “Uma imagem vale mais do que mil
palavras”. Podemos até discordar do saber popular,
mas externar nossas ideias é essencial à liberdade de
expressão. Facilitar essa ação estimula a autonomia!
O Lápis Técnico Mercur Technik, através de um
grafite (mina) macio, que proporciona traços firmes,
grossos e escuros, auxilia tanto pessoas com baixa
visão, como crianças que estão na fase inicial de
construção da escrita, a darem formas e traços a
seus pensamentos.
Formato
Triangular

Disponível em seis embalagens
– Caixa com 12 peças (5B)
– Embalagem com 1 peça (5B)
– Caixa com 12 peças (6B)
– Embalagem com 1 peça (6B)
– Caixa com 12 peças (9B)
– Embalagem com 1 peça (9B)

17,6 cm

Características
– Boa transferência para
o papel.
– Grafite (mina) macio.
– Proporciona traço mais escuro,
o que possibilita às pessoas com
Dimensões
baixa visão enxergarem suas
– 17,6 cm x 7,2 mm
escritas.
– Grafite (mina) de 2,05 mm

Sugestão
O Lápis Técnico
Mercur Technik é
ideal para desenho.
Experimente
apertá-lo no papel
com diferentes
intensidades de
pressão, assim você
terá vários tons
de cinza.

Grafite (mina) em três
graduações de cor

7,2 mm

QR Code:
código
escaneável por
smartphone
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LÁPIS DE COR GROSSO

ESCRITA
DE SINAIS

O arco-íris de uma caixa de lápis de cor pode inspirar
muitas combinações diferentes. Pessoas que possuem
alguma limitação motora também podem viver essa
experiência. Os Lápis de Cor Grossos Mercur são mais
robustos que os convencionais e possibilitam maior
conforto e facilidade ao ato de pintar e desenhar. Sua
mina é larga, robusta e aquarelável. Você pode usar
água para suavizar o traço ou pintar mais fortemente,
imprimindo sua personalidade em cada risco.
Formato
Triangular
Características
– Seu formato impede que
o lápis role sobre a mesa.
– Ajuda na expressão de
pessoas que têm dificuldade de
segurar o lápis.
– Com mina grossa, produz
ampla cobertura na pintura,
dependendo da força feita
no lápis.
– Aquarelável: passando um
pincel umedecido sobre o
desenho, obtém-se o efeito
de aquarela.
– Possui o nome da cor em
português e escrita de sinais
impresso no lápis.
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Disponível em duas embalagens
– Caixa com 12 cores
– Embalagem com 1 peça
(azul-claro, verde-claro, rosa,
roxo, vermelho ou amarelo)
Dimensões
– 17,6 cm x 1 cm
– Mina de 5 mm

Sugestão
Pode ser utilizado
com o Engrossador
Multiuso Mercur 10 mm,
facilitando sua pega e
obtendo melhor controle
da escrita.

17,6 cm

1 cm

CANETÃO HIDROCOR

ESCRITA
DE SINAIS

Pintar é encher de cor o mundo das pessoas. Quem
colore, imprime no papel seu jeito de ser. A pintura auxilia
no desenvolvimento da criatividade, concentração,
coordenação motora e descoberta do mundo das cores
e tonalidades. O Canetão Hidrocor Mercur é grande
e encaixa muito bem na mão. Isso possibilita mais
estabilidade e confiança na hora de colorir.

Sugestão
Todo mundo gosta
de desenhar e pintar;
você já pensou em
fazer isso de um jeito
diferente? Só mudar
a posição do papel já
proporciona outras
experiências. Tente
pendurá-lo na parede!

Características
Disponível em duas embalagens
– É mais robusto que as canetas
– Caixa com 12 cores
hidrocores convencionais, por
– Embalagem com 1 peça
(azul-claro, verde-claro, rosa,
isso facilita a utilização por
roxo, vermelho ou amarelo)
quem tem dificuldade motora
na preensão.
Dimensões
– Possibilita maior área de
14 cm x 1,5 cm
contato da mão com a caneta,
obtendo conforto e controle
durante o uso.
– Lavável na maioria dos tecidos.
– Tem ponta robusta e resistente
que facilita a pintura.
– Tampa ventilada (antiasfixiante),
14 cm
proporcionando maior segurança.
– Secagem rápida.
– Não tóxico.
– Possui o nome da cor em
português, Libras e escrita de
sinais impresso no Canetão.
– Possui clip na tampa, o que evita
que o Canetão role na mesa.
1,5 cm
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Comunicação e acessibilidade andam
de mãos dadas. Que tal descobrir novas
maneiras de se expressar?
CORES EM LIBRAS: ILUSTRAÇÃO E ESCRITA DE LÍNGUA DE SINAIS

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras –
a forma de comunicação e expressão, em que o sistema
linguístico de natureza visual-motora, com estrutura
gramatical própria, constitui um sistema linguístico de
transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades
de pessoas surdas do Brasil.

AMARELO

AZUL

AZUL-CLARO

AZUL-ESCURO

BORDÔ

BRANCO

CINZA

LARANJA

LILÁS

MAGENTA

MARROM

PRETO

ROSA

ROXO

SALMÃO

VERDE

VERDE-CLARO

VERDE-ESCURO

Fonte: BRASIL. Lei N° 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua
Brasileira de Sinais. Brasília: Presidência da República – Casa Civil, 2002.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10436.htm>.
Acesso em: 04 de fev. 2014.

Segundo Adriana Thoma (2014), a escrita de sinais é
um sistema de escrita para escrever línguas de sinais.
Essa escrita expressa os movimentos, a localização, os
pontos de articulação e as expressões não manuais
que constituem as línguas de sinais de cada país.

CRÉDITOS
Ilustração Libras e Sinais
Erika Vanessa de Lima Silva
e Maristela Alano
Adriana Thoma: líder do grupo
de pesquisa SINAIS.
Adriana Arioli: intérprete de Libras,
trabalhou na tradução dos sinais
e na coordenação dos trabalhos
da equipe de ilustração do projeto
Materiais Bilíngues.
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ALFABETO EM BRAILLE

O alfabeto Braille foi publicado no século IX pelo francês
Louis Braille. Ele se inspirou em um sistema de leitura
baseado em pontos e relevos criado por um oficial para
os soldados poderem ler mensagens durante a noite.
A partir disso, fez modificações e adaptações e criou o
alfabeto Braille, que é montado com base em uma grade
composta por duas colunas e três linhas, numeradas
de 1 a 6. As letras são formadas a partir da combinação
destes 6 algarismos.
Fonte: Instituto Benjamin Constant/2014.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l
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q

r
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t

u

v

x

y

z

ç

é

à

è

ù

â

ê

î

ô

w

Já pensou em criar mensagens usando o sistema de
escrita Braille? Tente transmitir informações com ele.

Agradecimentos: gostaríamos de fazer um
agradecimento a todas as escolas, secretarias de
educação, coordenadorias de educação, alunos,
famílias, professores e profissionais da saúde que
participam da comunidade Diversidade na Rua.

A Mercur segue estudando formas de tornar seus
produtos ainda mais acessíveis. A inclusão do Braille
na comunicação deste projeto, sem aumentar
demasiadamente o custo dos produtos, ainda é um
desafio a ser pensado por todos nós. Participe dessa
construção acessando o DEBATE ABERTO no site
www.diversidadenarua.cc

Participe e conheça outras pessoas da rede
pela plataforma: www.diversidadenarua.cc

Av. Presidente Castelo Branco, 1260
CEP 96835-666 Santa Cruz do Sul, RS.
www.mercur.com.br
facebook.com/mercuroficial
youtube.com/mercursa

Este almanaque foi impresso com papel certificado
FSC®, proveniente de florestas bem manejadas e de
outras fontes controladas, garantindo o respeito ao
meio ambiente e aos trabalhadores florestais.
Todos os produtos deste Almanaque que necessitam
de certificação do Inmetro estão aprovados e
receberam o selo deste órgão.

Design: KBUMM www.kbumm.art.br Ilustração de capa: Sauê Ferlauto Impresso em Abril/2014
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