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É NOTÍCIA

Aniversário Mercur
No dia 11 de junho, completamos 94 anos de muitas histórias.
Para comemorar essa data, cada
colaborador escolheu uma foto de
algum momento inspirador que
viveu na empresa. Com isso,

nasceu o Varal de Histórias Mercur.
A simplicidade, a alegria, o companheirismo e o cuidado que existem
nas relações da Mercur estão explícitos em cada momento escolhido.
Cada foto exposta no varal tinha
uma mensagem especial para
cada colaborador. Os sorrisos e as

histórias que vivenciamos nos
transformam diariamente. Juntos
aprendemos, experimentamos e
colaboramos com a construção
de um mundo de um jeito bom
para todo o mundo. Confira o
vídeo da ação do aniversário
de 94 anos da Mercur.

ACONTECENDO

Narrativas Mercur
Nossos recém-completos 94 anos, em termos de
histórias construídas, são uma imensidão! Consideramos que elas mereciam ser contadas pela riqueza,
pelos desafios que nos propomos a superar, pelas
correções de rotas que foram necessárias ao longo dos
tempos e pela nossa vontade de permanecer nessa
constante evolução.
O livro Narrativas Mercur – Práticas de uma gestão
em constante construção, lançado no dia 22 de
março, conta nossa história e aborda as mudanças na
gestão estratégica que nos tornaram uma indústria
que hoje se esforça para articular condições de merca-

do e objetivos de negócio com a valorização
da vida e o equilíbrio do
planeta. Ele nasceu
como uma possibilidade de compartilhar
aprendizagens adquiridas em um momento
em que a empresa
passava por uma
grande transformação
organizacional, que
tem a ver com o esforço de construir produtos, serviços
e as bases para relacionamentos que tenham valor
para pessoas, que se conectem com suas aspirações
por um mundo melhor. Para viabilizar o acesso ao
conteúdo, possibilidades diversificadas foram ofereci-

EDITORIAL
No ano em que a Mercur
comemora seus 94 anos,
também são comemorados
os primeiros 10 anos desde
que se iniciou um novo olhar
sobre a atuação da empresa.
A Mercur, que até 2007
focava quase que exclusivamente em atingir indicadores econômico-financeiros,
passa, em 2008, a olhar para
o mundo por meio de lentes
mais amplas e mais abertas,
como já faziam os seus
fundadores. As buscas agora
estão focadas na ampliação
do bem-estar dos seres
humanos e de toda a vida no
planeta.
Agora, aos 94 anos, a Mercur
se permite ir em busca de
objetivos mais “sutis", como
transparência, ética e felicidade, e nos convida para a
construção de um trabalho
mais colaborativo e significativo e que possa preencher
nossas vidas com carinho e
cuidado por nós mesmos,
pelos outros e pelo planeta.
Parabéns a todos e todas,
com um forte abraço!
Jorge Hoelzel Neto

das. Para colaboradores, um
exemplar foi disponibilizado para
compra, pelo preço de custo de
R$ 20,00. O processo de
compra é o mesmo de qualquer outro item da Mercur, e o
livro encontra-se na planilha
de produtos de Educação.
Quem não quiser comprar
pode dispor da comodidade de
baixar o livro em duas versões,
PDF e audiolivro, ambas
disponíveis na página virtual:
www.mercur.com.br/narrativas.
Até o momento, mais de 500
downloads foram realizados na
página do livro, distribuídos

por diversos estados brasileiros,
para além do Rio Grande do Sul,
como: São Paulo, Rio de Janeiro,
Paraná, Santa Catarina, Minas
Gerais, Bahia etc. Em sua maioria,
professores e estudantes são o
público de interesse do livro.
Quem já leu e quiser contar sua
percepção, saiba que será muito
bem-vinda, através do e-mail
comunicacao@mercur.com.br
ou por meio de um momento de
bate-papo com os colegas de
Comunicação: Camila, Claudia,
Fabiane, Gustavo, Jônatas, Rafaela P. ou Rafaela R.
Desejamos uma ótima leitura!

Espaço para prática de meditação

A Mercur entende que a meditação
é uma prática que nos ajuda na
busca do autoconhecimento e do
autodesenvolvimento.
Estudos
indicam que a prática possibilita um
aumento de até 40% da serotonina
(também conhecida como o
hormônio da felicidade) e uma
redução de até 27% do cortisol (o
hormônio do estresse).
A empresa possui essa prática com
o objetivo de oferecer um espaço
para estimular as pessoas a terem
um momento para si, conectarem-se com a sua essência e refletir.
Desde 2015, há um espaço na
Mercur com a prática da meditação.
Ocorre toda segunda-feira, das
7h 45 às 8h, nos seguintes locais:

- CENTRO (SALA 4)
- DISTRITO (SALA 7)
Importante:
• Não existe um número mínimo e
máximo de pessoas para a prática da
meditação ocorrer.
• Quem conduz o momento são os
colegas mercurianos.
Se você tem interesse em participar,
se possível, chegue alguns minutos
antes do início da meditação.
“Faço parte da prática de meditação da
Mercur e já adquiri o hábito de meditar
em casa. Considero muito motivador a
empresa incentivar essa prática, isso
nos ajuda a começar a semana com
uma energia boa e um sentimento de
gratidão à vida.” Marluce Petry, setor
de Costura.

Reembolso Educação Mercur
O programa Reembolso Educação Mercur busca contribuir
com os processos de desenvolvimento e formação dos colaboradores, a partir do reembolso
de parte do valor investido em
mensalidades de cursos de
Ensino Fundamental, Médio/Supletivo, Técnico, Pós-Técnico,
Graduação,
Pós-Graduação/
MBA/Especialização.
Desde
2011, já foram contempladas
142 pessoas com esse benefício.
Conforme a disponibilidade de
verba, são divulgadas as inscrições pela área de Talentos
Humanos, a qual realiza um
processo de seleção a partir de
alguns critérios, que podem ser
consultados no PPM-ISC-DHO:
018, disponível no Portal da
Qualidade.
Os critérios orientativos para
definição dos colaboradores a
serem contemplados com o
Reembolso Educação são (em
ordem de prioridade):

• 1° Cursos de formação básica
(Fundamental e Médio).
• 2° Candidatos que ainda não receberam o auxílio Reembolso Educação.
• 3° Candidatos com mais de um
ano de empresa, salvo casos em
que há exigência para as funções
desempenhadas. Exemplo: curso
que o cargo exige.
• 4° Cursos de Graduação ou Técnicos relacionados com as atividades
desenvolvidas na Mercur / perfil de
cargo.
• 5° Cursos de Pós-Graduação /
Especialização / MBA relacionados
com as atividades desenvolvidas na
Mercur / perfil de cargo.
• 6° Cursos de Graduação ou Técnicos relacionados ao ramo de atuação da Mercur.
• 7° Cursos de Graduação ou Técnicos não relacionados com as atividades desenvolvidas na Mercur /
perfil de cargo.

“Durante quase 8 anos, tive ajuda
do Reembolso Educação Mercur.
Foi de extrema importância ter
esse apoio da Mercur, uma empresa ética e responsável em todas as
suas áreas de atuação. Irei finalizar a graduação de Engenharia de
Produção neste semestre e não
poderia deixar de agradecer à
empresa que, durante esse tempo,
me auxiliou a cumprir esta etapa
tão importante na minha vida
profissional e pessoal. Muito
obrigado!” Alex Kothe – Setor
de Qualidade.

Espaço de Colaboração
“Ter a oportunidade de ajudar o
próximo é sempre muito gratificante. A partir da doação de um
Andador da Mercur, eu pude
ajudar uma pessoa da minha
família que estava necessitando
desse produto. Foi muito bacana
ver como essas doações beneficiaram muitos colegas da empresa.”
Evelyn Barbian, setor de Clientes.
Na Mercur, acreditamos na
colaboração como uma forma de
estarmos mais próximos das
pessoas e ajudá-las no seu cotidiano. No dia 8 de junho, no Laboratório de Inovação Social, a CIPA e o
TH desenvolveram, em conjunto,

um Espaço de Colaboração. Nesse
espaço foi disponibilizada a doação
de roupas, acessórios e brinquedos de
mercuriano para mercuriano. Além
disso, aconteceram doações de
produtos da Saúde e da Educação da
Mercur para quem tivesse interesse.

“Ficamos muito felizes com a participação das pessoas nessa ação.
As doações foram além da Mercur,
também conseguimos disponibilizar roupas e leite para instituições
de Santa Cruz do Sul: Copame,
Asan e Coomcat.” Daniele Trintin,
setor de Projetos.

NÓS NA MERCUR

Sebastião de Moura

Jussara Severo

37 anos de empresa
Setor de Elaboração e Pré-Formadora

36 anos de empresa
Setor de Elástico

Como foi seu início na Mercur? Quantos anos você tinha na
época? Comecei na Mercur no dia 01/06/1981, na época tinha 21
anos. Soube que tinha uma vaga de trabalho disponível na
empresa pela minha irmã. Nessa época, a seleção de emprego
acontecia por meio da indicação, com o preenchimento de uma
ficha.
Em 37 anos de empresa, você deve ter visto muita coisa acontecer. Algum momento que diga respeito às mudanças ocorridas na empresa, em especial, ficou marcado na memória?
Lembro que, quando iniciei na empresa, não havia refeitório, eu
trazia de casa minha marmita e, no intervalo, esquentava na sede
da Mercur. Havia somente dois fogões para todos os colegas
esquentarem a comida.
Nestes 37 anos, quais foram os principais acontecimentos que
marcaram a sua vida? Tenho dois filhos que trabalham na
Mercur, isso é motivo de muito orgulho para mim. O que me
marcou na empresa foi a construção dos novos prédios, o novo
piso, pois antes havia alguns buracos e era difícil de transportar
alguns produtos.
Como é a sua rotina? Saio de casa às 5h 25 para vir para a Mercur,
pois começo a trabalhar às 6h da manhã. Minhas atividades
durante o dia são na área Pré-Formadora.
Você fez amigos no trabalho? Se sim, pode falar um pouco
sobre eles? Sim, vários, um desses amigos é padrinho do meu
filho mais novo.
O que é imprescindível na sua vida? Minha família.
Gostaria de compartilhar conosco o seu maior sonho? Ter uma
velhice com saúde.
Palavras sobre o Sebastião:
“Desde que iniciou suas atividades na empresa, demonstrou muita
seriedade e amor pela profissão, sempre exerceu seu trabalho com
muita competência, demonstrando solidariedade e respeito com os
colegas. Sebastião, você é um exemplo a ser seguido. Desejamos
muitas felicidades e que este 37º ano de empresa seja muito bom,
surpreendente e que venha acompanhado de muita saúde e sonhos
realizados.” Colegas do setor de Elaboração e Pré-Formadora.

Como foi seu início na Mercur? Quantos anos você tinha na
época? Iniciei na Mercur no dia 29/04/1982; na época tinha 18 anos.
Em 36 anos de empresa, você deve ter visto muita coisa acontecer. Algum momento que diga respeito às mudanças ocorridas na empresa, em especial, ficou marcado na memória?
Iniciei no setor de Câmaras e fui transferida para o setor de Elástico,
local em que trabalho até hoje, com muito orgulho.
Nestes 36 anos, quais foram os principais acontecimentos que
marcaram a sua vida? Casei, tive dois filhos e aguardo ser avó.
Como é a sua rotina? Acordo cedo, vou trabalhar alegre na Mercur
e, à tardinha, retorno ao meu lar junto à minha família.
Poderia compartilhar conosco algo que marcou a sua trajetória
na empresa? O aprendizado nestes 36 anos. Fico feliz em estar me
desenvolvendo na Mercur, cada vez mais agradeço por isso. Parabenizo a empresa pela inovação e agradeço aos meus colegas por
serem prestativos.
Lembra de alguma história engraçada ou emocionante? Na
Páscoa em que vestimos roupas de coelho e saímos cantando
músicas. Isso me fez lembrar da minha infância.
Você fez amigos no trabalho? Se sim, pode falar um pouco
sobre eles? Sim. São todos especiais para mim, me ajudam,
orientam e querem o meu bem.
Há algo que você queira aprender? Tricô e crochê.
O que poderia ensinar ou ajudar alguém a fazer? Ensinar o que
aprendi e ajudar no que for preciso.
Quem são as pessoas que a inspiram? Minha família e meus amigos.
O que é imprescindível na sua vida? O amor da família e dos colegas.
Gostaria de compartilhar conosco o seu maior sonho? Meu maior
sonho é ter saúde para conhecer meus netos.
Palavras sobre a Jussara:
“Parabéns, Jussara, pelos 36 anos de colaboração, trabalho e amizade
junto à Mercur! Esperamos festejar essa data por mais anos e agradecemos por fazer parte dessa caminhada junto com você.” Colegas do
setor de Elástico.

TÁ SABENDO?

Recursos de Tecnologia Assistiva
A Mercur, a partir do projeto
Diversidade na Rua, já materializou 20 recursos de Tecnologia
Assistiva. Eles são desenvolvidos
por meio de uma rede de cooperação (pessoas com deficiência,
professores, profissionais, designers
etc.). Os últimos três produtos
cocriados, lançados em março,
foram: Cinta Protetora de Gastrostomia, Fixador em Alça e
Fixador em Tira Preto.

bóton seja retirado acidentalmente, assim, a pessoa consegue se movimentar com mais
segurança. A Cinta está disponível em quatro tamanhos, que
atendem crianças e adultos.

Para que servem esses produtos?

A Cinta Protetora de Gastrostomia serve para dar mais segurança e conforto para pessoas
que perderam temporariamente
ou definitivamente a capacidade
de deglutir alimentos e, desta
forma, alimentam-se por meio
de cateter ou bóton. O uso da
Cinta evita que o cateter ou o

O Fixador em Alça é um recurso
que possibilita que pessoas com
dificuldade de preensão possam
segurar objetos robustos, como
copos, canecas, garrafas, mamadeiras, celulares, brinquedos e
até a cuia de chimarrão. Esse
recurso surgiu a partir de uma
necessidade da Débora, de 9
anos, filha da Aline Cavali, que,
após participar de uma oficina
de experimentação do Diversidade na Rua, criou um protótipo
a partir de uma Bolsa para Água
Quente.
“Temos que adaptar praticamente
tudo para a Débora, de cama a
banheiro. É muito bom poder

participar do processo de criar
um recurso para minha filha.
Antes não pensávamos que ela
pudesse segurar a mamadeira,
hoje ela consegue até sem o
recurso. Consigo perceber a
alegria em seu rosto quando
consegue realizar uma tarefa
diferente", conta. O Fixador em
Alça está disponível em duas
versões, simples e duplo, e em
tamanhos que atendem crianças e adultos.
Outro recurso que permite
segurar objetos é o Fixador
em Tira Preto. Ele é um dispositivo que auxilia pessoas no
momento de segurar objetos
como talheres ou lápis. Já
fabricado em versões coloridas, agora está disponível
também na cor preta, para
quem prefere uma opção
discreta.

DICA DO MERCURIANO

Com o frio, alongue-se mais!
Com a chegada do inverno e a queda
da temperatura, é comum nos observarmos adotando algumas posturas
corporais diferentes do que em
outros períodos do ano.
“Encolher-se”, utilizar roupas mais
grossas ou até mesmo ficar mais
parado dentro de ambientes internos costumam ser opções para amenizar a sensação de frio.
Essa redução dos movimentos
corporais pode causar encurtamentos musculares, gerando desconforto
e aumentando a incidência de algu-

mas situações, como o torcicolo e
as dores na coluna. A região
normalmente mais acometida pela
tensão muscular nesta época do
ano é a região entre os ombros e o
pescoço. Essa tensão, muitas vezes,
é responsável por causar dores de
cabeça e dores na coluna cervical.
Alguns alongamentos podem
ajudar:
- Inclinar a cabeça para o lado,
aproximando a orelha do ombro
(manter por 20 segundos de cada
lado).

- Flexionar a cabeça para frente,
aproximando o queixo do peito
(manter por 20 segundos).
- Girar a cabeça para o lado, aproximando o queixo dos ombros
(manter por 20 segundos de cada
lado).
Outra dica é aplicar compressas de
calor ao final da jornada de trabalho ou antes de dormir, pois auxilia
no relaxamento dos músculos e
facilita o repouso durante o sono.
Aplique na região desejada por
aproximadamente 20 minutos.
Regis Severo, fisioterapeuta
que atua no setor de Pesquisa &
Desenvolvimento da Mercur.

BABY MERCUR
18/03/2018
Luan
Mãe: Luciana Nyland

02/05/2018
Manuela
Mãe: Daniela Sehnem

28/03/2018
Arthur
Pai: Sidnei Vargas

04/05/2018
Eduarda
Mãe: Michele E. Ribeiro

07/04/2018
Joana
Mãe: Paula Carine Lopes

04/06/2018
Alice
Pai: Ricardo Radthe

22/04/2018
Bruno
Mãe: Aline Hoffmann

12/06/2018
Lorenzo
Pai: Valtair Lucas

EXPEDIENTE
Colaboradores: Andréia Stoelben, Breno Strussmann,
Camila Lima, Caruline Correa, Cassiano Kappaun, Claudia
Regert, Cristina Fank, Daniele Trintin, Ereni Weiss, Evelyn
Barbian, Fabiani Spiegel, Jorge Hoelzel Neto, Katiuscia Heck,
Regis Severo e Salimar Mariano.

MERCUR.COM.BR
 /MERCURSA  /MERCUROFICIAL  /MERCUROFICIAL

Projeto gráfico e edição de textos:
D-SIGN Comunicação Profissional
www.d-sign.com.br
Jornalista responsável: Felipe Nopes – MTB/RS 12.320
Impressão: Lupagraf
Tiragem: 150 exemplares

