4ª edição

Conheça a Mercur
Somos uma empresa que atua em função das pessoas, por isso queremos
construir soluções a partir de relacionamentos que valorizem a vida. Como
indústria, queremos participar da reconstrução do mundo para que ele
possa se tornar, cada vez mais, de um jeito bom pra todo o mundo. Atuamos
nas áreas de Saúde e Educação.

saúde

Acreditamos no conceito de bem-estar que parte do individual para o
coletivo, por isso oferecemos produtos para a prática esportiva e para a
saúde, como bolsas térmicas, muletas, órteses, imobilizadores, entre
outros.

educação

Acreditamos que a educação, por meio da interação com o coletivo, desperta as pessoas para aprendizados sobre os valores humanos. Oferecemos
produtos para aprendizagem, como borrachas de apagar, tinta guache,
corretivo líquido, giz de cera vegetal, entre outros.
O projeto Diversidade na Rua surgiu pela necessidade de compreensão
mais abrangente sobre o ambiente da Educação, através de um repensar
sobre o papel da empresa neste campo de atuação. Ao longo da sua trajetória, o projeto passou a atuar na área de Saúde também, pois percebeu-se
que muitas das necessidades das pessoas são para a vida e que essas áreas
são complementares. Os recursos apresentados neste almanaque foram
desenvolvidos em três momentos:

1º momento: A partir do relacionamento com pessoas com deficiência e
seus familiares, professores e escolas, foram desenvolvidos os materiais
escolares adaptados.
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2º momento: O relacionamento foi ampliado e foram incluídos na rede
profissionais da área da saúde e do design. Iniciamos uma Linha de Trabalho
de Facilitadores de AVDs (atividades de vida diária) e cocriamos recursos
relacionados à dificuldade de preensão nas áreas de higiene, alimentação e
aprendizagem.

3º momento: A partir da Linha de Trabalho e da experiência que se teve
no desenvolvimento de recursos relacionados à dificuldade de preensão,
a problemática foi ampliada para dificuldades de mobilidade e reabilitação.

como os produtos são desenvolvidos?
Os recursos de Tecnologia Assistiva cocriados no projeto iniciam o seu
desenvolvimento a partir de três oficinas:

oficinas de cocriação
São reunidos profissionais das áreas da saúde, educação, design, pessoas
com deficiência e seus familiares e são cocriadas possibilidades de recursos
de Tecnologia Assistiva a partir das necessidades apresentadas.

oficinas de legimitização
A partir do que já foi cocriado, buscamos legitimar os recursos com as
pessoas, fazendo os ajustes necessários.

oficinas de experimentação
Reunimos as pessoas que necessitam de recursos com profissionais da
saúde e experimentamos os materiais cocriados.
Todos os recursos construídos pelo projeto Diversidade na Rua possuem
Libras e escrita de sinais. Alguns deles foram batizados pelos alunos e
professores da Escola de Surdos Bilíngue Salomão Watnick, localizada em
Porto Alegre (rs), e pelo grupo de pesquisa Sinais da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (ufrgs).
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canais de acesso aos recursos
Esses recursos estão disponíveis em dois canais:

loja virtual
É um canal de relacionamento e de colaboração. A partir do conceito da
conta solidária, as pessoas podem escolher pagar entre três preços; no
caso dos que optarem por pagar mais, o valor gerado vira desconto para
auxiliar aqueles que precisam do produto com preço mais acessível. Outro
conceito é o do frete amigo, que possibilita comprar um produto e contar
com a ajuda de um voluntário da rede de colaboração para realizar a entrega, o que torna o custo com o produto mais baixo e ajuda no cuidado com
o meio ambiente.
acesse: http://loja.mercur.com.br

instituição amiga
Tem como propósito ampliar o acesso à Tecnologia Assistiva para quem
precisa e promover a experimentação, facilitada por terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas da Instituição Amiga ou de uma rede de apoio.
Dessa forma, é possível disponibilizar o recurso mais adequado para
atender a necessidade das pessoas com deficiência e/ou baixa mobilidade,
idosos e seus familiares.
Converse conosco em nossos canais de relacionamento e ajude a ampliar
essa rede de colaboração e de cocriação.
site: diversidadenarua.cc
loja: loja.mercur.com.br
youtube: youtube.com/user/mercursa
twitter: twitter.com/mercuroficial
e-mail: diversidade@mercur.com.br
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BORRACHÃO

ESCRITA
DE SINAIS

O Borrachão Mercur é grande e pesado,
apaga áreas maiores e deixa os movimentos
mais estáveis e seguros, principalmente para
quem possui alguma dificuldade motora ou
tremor nas mãos.
formato: Retangular
dimensões: 6 cm × 4 cm × 2 cm
cor: Branco
embalagens:
- Caixa com 10 peças
- Saco com 1 peça

BORRACHÃO LONGO

6 cm
2 cm

O Borrachão Longo Mercur facilita o ato de
apagar para pessoas que não seguram os
objetos com os dedos indicador e polegar
(movimento de pinça); devido ao seu peso,
também pode facilitar o ato de apagar para
pessoas que possuem tremores nas mãos.
formato: Retangular longo
dimensões: 10 cm × 3 cm × 2,3 cm
cor: Branco

4 cm

10 cm
2,3 cm

embalagens:
- Caixa com 8 peças
- Saco com 1 peça

atenção: Contêm látex natural em sua
composição, por isso devem ser evitados por
pessoas que apresentem sensibilidade ao
material.

3 cm
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BORRACHA DE APAGAR
PONTEIRA
ESCRITA
DE SINAIS

A Borracha de Apagar Ponteira Mercur
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.

Branca

Preta

Lilás

Rosa

dimensões:
Comprimento: 2,9 cm
Diâmetro externo: 1,2 cm
Diâmetro interno: 6 mm
cores:
Branco, preto, rosa e lilás
embalagens:
- Pote com 50 peças
- Embalagem com 6 peças (rosa e lilás)
- Embalagem com 6 peças (branca e preta)
atenção:
Contém látex natural em sua composição,
por isso deve ser evitada por pessoas que
apresentem sensibilidade ao material.
6

COLA BRANCA
E COLA GEL
ESCRITA
DE SINAIS

O frasco da Cola Mercur ajuda a estabilizar
o movimento das mãos em função do seu
formato cilíndrico e robusto. Possui bico
aplicador que auxilia a tornar as colagens
mais precisas.

3 cm

20 cm

4,5 cm

formato:
Cilíndrico, com bico aplicador
dimensões:
20 cm × 4,5 cm
embalagens:
- Frasco com 200 g – Cola Branca
- Frasco com 200 g – Cola Gel
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TINTA GUACHE
LAVÁVEL

3 cm

ESCRITA
DE SINAIS

A Tinta Guache Lavável Mercur possui
o frasco cilíndrico e robusto, que se
adapta à mão, facilitando a pega por
pessoas com dificuldade de preensão.
formato: Cilíndrico, com bico aplicador
dimensões: 20 cm × 4,5 cm
cores: Amarelo, branco, azul, preto,
verde, vermelho e rosa pink

20 cm
4,5 cm

embalagem: Frasco com 200 ml
preços diferenciados:
Cada cor de tinta possui um preço diferente, em função do pigmento
utilizado na fabricação.
A Mercur optou por manter os valores das tintas dessa forma, ao invés de
unificá-los, pois assim mantemos preço mais justo e acessível.
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GIZÃO DE CERA GROSSO
2,2 cm
ESCRITA
DE SINAIS

10 cm

Amarelo
Salmão
Rosa
Laranja

O Gizão de Cera Grosso Mercur, por ser
grande, tem vida longa e permite muitas
experimentações, auxiliando no desenvolvimento da coordenação motora.
formato: Cilíndrico
dimensões: 10 cm × 2,2 cm

embalagens:
- Caixa com 12 cores
- Caixa com 6 cores (amarelo, azul-escuro,
marrom, preto, verde-claro e vermelho)
- Saco com 1 peça
1 cm
Diâmetro do giz
de cera convencional
comparado ao Gizão
2,2 cm
de Cera Grosso:

Vermelho
Bordô
Azul-claro
Azul-escuro
Verde-escuro
Verde-claro
Marrom
Preto
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GIZ DE CERA TIJOLINHO
Azul-claro

Amarelo

ESCRITA
DE SINAIS

Azul-escuro
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.

Verde-escuro

formato: Retangular
dimensões: 5 cm × 1,2 cm × 2,5 cm
embalagens:
- Caixa com 12 cores
- Saco com 1 peça

Verde-claro

Marrom

Salmão

Rosa

Laranja

Vermelho

1,2 cm

Preto
5 cm
2,5 cm
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Bordô

1 cm

LÁPIS DE COR GROSSO

ESCRITA
DE SINAIS

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.
formato: Triangular
dimensões: 17,6 cm × 1 cm (mina de 5 mm)

17,6 cm

embalagem:

- Caixa com 12 cores
ö Preto
ö Marrom
ö Verde-escuro
ö Verde-claro
ö Azul-escuro
ö Azul-claro

ö Roxo
ö Rosa
ö Vermelho
ö Laranja
ö Amarelo
ö Salmão

11

TÊMPERA GUACHE LAVÁVEL
COM BICO DOSADOR
A Têmpera Guache Lavável com Bico Dosador Mercur foi criada
para promover relacionamentos. Com características favoráveis
ao uso coletivo, busca oferecer às crianças, por meio da arte, o
compartilhamento de seus materiais e experiências.

ESCRITA
DE SINAIS

O bico dosador pode tornar o ato de pintar mais independente
e autônomo para pessoas com dificuldades motoras, pois é
possível servir a tinta acionando o bico dosador com qualquer
parte do corpo, como mão, cotovelo e antebraço, de acordo
com as possibilidades de cada pessoa.
formato: Cilíndrico
peso: 500 ml

õ Branco
ö Amarelo
ö Vermelho

ö Verde
ö Azul

ö Preto
ö Rosa Pink

BORRACHA LADO B

A Borracha Lado B Mercur utiliza em sua composição cinzas de
casca de arroz – que foram queimadas para produzir combustível visando à geração de energia elétrica – em substituição a
materiais não renováveis que tradicionalmente integram a
formulação das borrachas de apagar da Mercur.

ESCRITA
DE SINAIS

Pessoas com baixa visão possuem uma condição de comprometimento do funcionamento visual que não pode ser corrigida totalmente com o uso de óculos e/ou
com procedimentos cirúrgicos. Justamente por ser de cor escura, a Borracha Lado B
Mercur pode auxiliar a vida das pessoas com alguma limitação visual.
formato: Retangular
dimensões: 6 cm × 4 cm × 2,3 cm
embalagens:
- Caixa com 8 peças
- Saco com 1 peça

formato: Retangular
dimensões: 5,4 cm × 2,3 cm x 1 cm

embalagens:
- Caixa com 12 peças
- Saco com 1 peça
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formato: Retangular
dimensões:
4,5 cm × 2,3 cm x 1 cm
embalagens:
- Caixa com 12 peças
- Saco com 1 peça
atenção:
Contém látex natural em sua composição, por isso
deve ser evitada por pessoas que apresentem
sensibilidade ao material.

Os produtos apresentados nesta página não foram construídos por meio do projeto
Diversidade na Rua. Eles estão no Almanaque, pois ajudam pessoas com dificuldades específicas.

GRIP
O Grip Mercur é um
suporte que se encaixa
em vários tipos de
materiais, como lápis,
canetas, pincéis finos, entre outros.

ESCRITA
DE SINAIS

Serve para canhotos e destros, não deixa o
instrumento escorregar das mãos ou da mesa e,
principalmente, alivia o cansaço dos dedos.

GRIP CURTO

O Grip Curto Mercur é indicado para pessoas
que conseguem segurar o lápis ou a caneta
com o indicador e o polegar (movimento de
pinça).
formato: Triangular
dimensões: Comprimento: 4 cm
Altura: 1,8 cm
Orifício: 8 mm
cor: Roxo
embalagens:
- Caixa com 24 peças
- Saco com 1 peça

4 cm

GRIP LONGO

1,8 cm

O Grip Longo Mercur possibilita o uso por
pessoas que seguram o lápis ou a caneta com
a palma da mão (preensão palmar).
formato: Triangular
dimensões: Comprimento: 6 cm
Altura: 1,8 cm
Orifício: 8 mm
cor: Laranja

1,8 cm
1,8 cm
6 cm

embalagens:
- Caixa com 16 peças
- Embalagem com 1 peça

atenção: Contêm látex natural em sua composição, por isso devem ser evitados por pessoas
que apresentem sensibilidade ao material.

1,8 cm
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ENGROSSADOR
MULTIUSO

ESCRITA
DE SINAIS

O Engrossador Multiuso da Mercur
busca tornar as atividades da vida
diária mais fáceis de serem executadas.
Ele torna os equipamentos em geral
mais robustos, facilitando sua pega.
atenção:
Contém látex natural em sua composição, por isso deve ser evitado por
pessoas que apresentem sensibilidade
ao material.

DIÂMETRO INTERNO
7 mm

DIÂMETRO INTERNO
10 mm

formato:
Cilíndrico
dimensões:
10 cm × 2,3 cm
cor: Vermelho

formato:
Cilíndrico
dimensões:
10 cm × 2,3 cm
cor: Verde

Facilita o manuseio de
objetos mais grossos,
como escovas de dentes,
pincéis e pentes.

Facilita o manuseio
de objetos mais finos,
como canetas,
lápis, etc.
10 cm

embalagens:
- Caixa com 12 peças
- Saco com 1 peça

embalagens:
- Caixa com 12 peças
- Saco com 1 peça
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2,3 cm

ENGROSSADOR
EM DISCOS

ESCRITA
DE SINAIS

O Engrossador em Discos Mercur é um
facilitador de AVDs (atividades da vida diária)
que foi desenvolvido para oferecer mais
conforto às pessoas com dificuldade de
preensão, tornando o ato de escrever ou pintar
um momento ainda mais feliz e prazeroso.
Possui duas apresentações – verde e amarela –
com características distintas.
atenção:
Contém látex natural em sua composição, por
isso deve ser evitado por pessoas que apresentem sensibilidade ao material.
ENGROSSADOR VERDE

ENGROSSADOR AMARELO

O Engrossador
formado por discos
verdes é leve
e macio.

Mais pesado e rígido,
se comparado ao Engrossador
em Discos Verde, o Engrossador
em Discos Amarelo facilita a
estabilização dos membros
superiores no momento da
escrita.

Disponível em
5 tamanhos diferentes
de discos, cada um com
6 mm de espessura.

Disponível em 8 tamanhos
diferentes de discos
de 4mm de espessura.

peso (aprox.): 20 g

embalagem:
- Saco com 10 discos
(2 de cada tamanho)

6 mm

4 mm

peso (aprox.): 65 g

embalagem:
Saco com 16 discos
(2 de cada tamanho)
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ENGROSSADOR
DE TALHERES

ESCRITA
DE SINAIS

O Engrossador de Talheres Mercur é um
recurso de Tecnologia Assistiva que
auxilia pessoas com dificuldade de
preensão palmar no uso de utensílios
como facas, garfos e colheres de mesa.
Esse dispositivo serve para engrossar a
espessura do cabo dos talheres, facilitando a pega. Suas dimensões possibilitam o
uso com a maioria dos talheres de
modelos convencionais disponíveis,
sendo uma apresentação para talheres
com cabo de metal e outra para talheres
com cabo de madeira ou de polímero.
Pode ser utilizado em conjunto com o
Fixador de Mão em Tira.
atenção:
Contém látex natural em sua composição,
por isso deve ser evitado por pessoas que
apresentem sensibilidade ao material.

ENGROSSADOR PARA CABO
DE MADEIRA E PLÁSTICO
diâmetro interno:
16 × 10 mm
formato: Cilíndrico
dimensões:
8 cm × 3,2 cm
cor: Azul
embalagem:
- Saco com 1 peça
16

ENGROSSADOR PARA
CABO DE METAL

diâmetro interno:
16 × 3 mm
formato: Cilíndrico
dimensões:
8 cm × 3,2 cm
cor: Cinza
embalagem:
- Saco com 1 peça

FIXADOR DE MÃO EM TIRA
O Fixador de Mão em Tira Mercur favorece a
autonomia e possibilita independência a pessoas
que tenham dificuldade de segurar objetos, dentre
eles: escova de dentes, brinquedos, talheres, pincéis,
canetas, entre outros.

ESCRITA
DE SINAIS

Tem características multifuncionais, podendo ser fixado na mão de diferentes
maneiras, inclusive funcionando como um abdutor de polegar.
atenção:
Contém látex natural em sua composição, por isso deve ser evitado por pessoas que
apresentem sensibilidade ao material.
LARGURA 2cm

LARGURA 3cm
20 cm

15 cm

20 cm
25 cm

2 cm

apresentações:
- 15 cm de comprimento: amarelo
- 20 cm de comprimento: vermelho
- 25 cm de comprimento: gelo
embalagens:
- Saco com 1 peça
- Caixa com 1 peça de cada tamanho

25 cm
3 cm

A tira de 3 cm possibilita segurar
objetos maiores, como brinquedos
ou instrumentos musicais.
apresentações:
- 20 cm de comprimento: azul
- 25 cm de comprimento: verde
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FIXADOR EM
TIRA PRETO

ESCRITA
DE SINAIS

O Fixador em Tira Preto
Mercur foi pensado como uma
alternativa mais discreta que o
Fixador de Mão em Tira. Ele
também auxilia pessoas com
dificuldade de preensão a
segurar objetos em suas
atividades de vida diária.
tamanho:
- PP/P: 12,5 cm × 2 cm
- M/G: 15,5 cm × 2 cm
embalagem:
- Saco com 1 peça
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atenção: Contém látex natural em sua composição,
por isso deve ser evitado por pessoas que apresentem
sensibilidade ao material.

FIXADOR EM ALÇA

ESCRITA
DE SINAIS

O Fixador em Alça Mercur possibilita que
pessoas com dificuldade de preensão
possam segurar objetos robustos, como
copos, canecas, garrafas, mamadeiras,
celulares, brinquedos e até a cuia do
chimarrão. Disponível em 2 tamanhos e
em 2 apresentações.
apresentações:
- Simples: forma uma alça
- Duplo: forma duas alças
cores: Amarelo e cinza
embalagem:
- Saco com 1 peça

atenção:
Contém látex natural em sua composição,
por isso deve ser evitado por pessoas que
apresentam sensibilidade ao material.
FIXADOR SIMPLES

FIXADOR DUPLO

- Tamanho PP/P:
21 cm de comprimento (amarelo)
- Tamanho M/G:
23 cm de comprimento (cinza)

- Tamanho PP/P:
36 cm de comprimento (amarelo)
- Tamanho M/G:
40 cm de comprimento (cinza)
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FIXADOR MULTIUSO

ESCRITA
DE SINAIS

O Fixador Multiuso Mercur é um
recurso de Tecnologia Assistiva que
possibilita a independência e favorece a
autonomia de pessoas que tenham
dificuldade de segurar objetos de
diferentes tamanhos, como: escova de
dentes, talheres, instrumentos de
escrita, batom, esmalte, copo, entre
outros.
Possui diferentes tamanhos:
tam.
PP
P
M
G

circunferência
11 a 14 cm
13 a 18 cm
17 a 22 cm
21 a 26 cm

Acompanham três faixas aderentes
de tamanhos diferentes para envolver
os utensílios que se deseja segurar.
dimensões das faixas aderentes:
- 100 × 30 mm
- 144 × 40 mm
- 260 × 40 mm
atenção: Contém borracha sintética
em sua composição, por isso deve ser
evitado por pessoas que apresentem
sensibilidade ao material.
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PULSEIRA DE PESO

ESCRITA
DE SINAIS

A Pulseira de Peso Mercur oferece
maior funcionalidade e independência
na realização das atividades de vida
diária de pessoas com movimentos
involuntários de membros superiores.
Possui dois formatos: curta e longa.
O produto vem acompanhado de
algumas barras de peso. Se forem
necessárias mais, é possível adquiri-las
de maneira avulsa. É necessária a
orientação de um fisioterapeuta ou
terapeuta ocupacional para indicar o
peso ideal.
cor: Azul escuro

embalagem:
- Caixa com 1 peça

curta
tam. circunferência
P
11 a 14 cm
M
14 a 17 cm
longa
tam. circunferência
M
16 a 20 cm
G
20 a 24 cm
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CINTA PROTETORA
DE GASTROSTOMIA

ESCRITA
DE SINAIS

A Cinta Protetora de Gastrostomia é
um dispositivo pensado para trazer
proteção e conforto para pessoas que
se alimentam através de gastrostomia.
Confeccionada em Neoprene®, é
confortável e prática, pois tem fechamento ajustável. Oculta e protege o
cateter ou bóton, evitando o desposicionamento e a retirada acidental ou
voluntária dos mesmos, além de
oferecer leve estabilização do tronco.
Acompanha uma capa que oferece
cobertura rígida. Pessoas que usam
cateter podem adquirir separadamente um acessório* que aumenta a área
para acomodação do recurso.
Possui diferentes tamanhos:
tam.
PP
P
M
G

circunferência
46 a 60 cm
58 a 70 cm
68 a 90 cm
88 a 110 cm

atenção: Contém borracha sintética
em sua composição, por isso deve ser
evitada por pessoas que apresentem
sensibilidade ao material.
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*Acessório
para uso
em conjunto
com a Cinta
Protetora de
Gastrostomia

CINTA DE
POSICIONAMENTO

ESCRITA
DE SINAIS

A Cinta de Posicionamento Mercur é um
recurso que foi desenvolvido junto com
jogadores de basquete sobre rodas,
buscando atender suas necessidades na
prática desse esporte.
Disponível para uso em abdômen,
pernas e pés. É um dispositivo multifuncional que pode ser utilizado na prática
de esportes sobre a cadeira de rodas,
além de outras situações, como posicionamento em bancos de automóveis,
ônibus ou aviões.

20 cm

PARA ABDÔMEN
dimensões:
120 cm × 20 cm
cor: Preto

embalagem:
- Caixa com 1 peça

10 cm

10 cm

PARA PERNAS

dimensões:
100 cm × 10 cm
cor: Preto

embalagem:
- Caixa com 1 peça

PARA PÉS

dimensões:
60 cm × 10 cm
cor: Preto

embalagem:
- Caixa com 1 peça

atenção: Contém borracha sintética em sua composição, por isso deve ser evitada por
pessoas que apresentem sensibilidade ao material.
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impresso em julho/2018

Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas
e instituições que participam da rede
do Diversidade na Rua e tornaram possíveis
as soluções apresentadas neste material.

Av. Presidente Castelo Branco, 1260
CEP 96835-666 Santa Cruz do Sul, RS
www.mercur.com.br
facebook.com/mercuroficial
youtube.com/mercursa
Todos os produtos deste Almanaque que
necessitam de certificação do Inmetro estão
aprovados e receberam o selo desse órgão.

