
Um dia para aproveitar do seu jeito

É NOTÍCIA

Como vocês aproveitaram o Dia da Família?

Fabiane: “Chegamos à tarde, pois como o 
Marcos trabalha à noite, não deu para 
virmos pela manhã. Participamos sempre 
dos eventos e este ano está diferente, pois é 
o dia todo. As crianças aproveitam bastante 
e a gente pode ver e conversar com os 
colegas, o que, normalmente, não dá tempo. 
Eu adoro esse formato de encontro, pois é 
bem família e busca unir as pessoas. O 
administrativo, a produção e a diretoria 
juntos em um mesmo momento. “

Pâmela: “Logo que recebemos o convite, 
um grupo de colegas já combinou de 
passar o dia e fazer o almoço juntos. O pai 
foi o assador o�cial da família e de outros 
colegas também. O Jeferson, que já é 
veterano nos eventos, participou da 
organização. E a mãe passou a manhã com 
a Nicole nos brinquedos. Foi um encontro 
em que pudemos falar com colegas que, 
muitas vezes, só vemos de longe. Manteria o 
formato para os próximos anos e sugiro 
inserir outras atividades, como feira da saúde.”
Claucydes:  “É muito bom ver todos unidos.”

ENQUETE

É NOTÍCIA

Família da Fabiane Assmann
A Fabiane foi acompanhada do esposo

Marcos e do filho, Lucas.

Família Vieira
Os irmãos Pâmela e Jeferson e o pai, Sr. Claucydes,

são colaboradores da Mercur e trouxeram a Dona Lourdes
(mãe e esposa), a Mônica (esposa do Jeferson),
o Vitor (marido da Pâmela) e a Nicole (afilhada).

Milton: “Trouxemos os pequenos que 
sempre querem vir, inclusive, deixaram de 
ir em um aniversário para estar aqui. Este 
ano conseguimos abranger mais colabo-
radores, o que é muito bom!  Para o 
próximo encontro podemos pensar em 
novas possibilidades.”

Família Sr. Milton Peiter
O Sr. Milton veio com a esposa Madeleine,

a filha Karina, o genro Elemar e os netos Bruno e Amanda.
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Um chimarrão à sombra das árvores, 
uma tarde agitada em meio a 
inúmeras atrações (pula-pulas, in�á-
veis, pintura e desenho, entre outras) 
ou um churrasco ao ar livre com 
pessoas queridas. O Dia da Família, 
comemorado no dia 29 de novem-
bro, foi um convite para cada um 
fazer, do seu jeito, um dia especial.
A confraternização realizada na Sede 
Campestre do Clube Aliança foi 
pensada para que todos pudessem 
aproveitar um momento alegre na 
companhia dos colegas, �lhos, espo-
sos(as) ou namorados(as), enteados 
ou com aquele alguém que faz os 
seus dias mais gostosos.
Na enquete, você sabe mais sobre o 
evento e confere os depoimentos de 
algumas famílias.



A Figueira da foto guarda uma 
série de histórias e lembran-
ças. A Dona Norma conta que 
seu marido, o Jorge Jr., quando 
criança, passava bons momen-
tos embaixo dela na companhia 
do pai e que, naquela época, já 
era uma árvore enorme. Até 
hoje, a Figueira se destaca na 
paisagem ao lado da casa.

EDITORIAL
Sorria, 
você está vivendo!

Sim, nada pode ser mais impor-
tante do que levar a vida com 
felicidade, independente das 
di�culdades que possamos 
encontrar nesta caminhada, 
pois são estas di�culdades que 
nos darão o aprendizado que 
necessitamos para seguir à 
frente.
Por mais duros e difíceis que 
alguns momentos da vida 
possam se apresentar, são 
nestes que estão os aprendiza-
dos necessários ao nosso 
desenvolvimento como seres 
humanos. Portanto, a felicida-
de, além de ser uma forma de 
agradecimento pelas oportuni-
dades de crescimento, é, 
também, o resultado do enten-
dimento e da compreensão da 
vida que nos é dada.
A vida, portanto, é uma grande 
escola e a família a que perten-
cemos, seja ela grande ou 
pequena, é a turma na qual 
estamos inseridos, são os 
nossos colegas de aprendizado.
Cuidando da nossa família 
estaremos fortalecendo nossas 
condições de aprendizagem, 
além de proporcionar que 
todos também sejam mais 
felizes.
Façamos, então, deste �nal de 
ano, um momento de grande 
re�exão sobre a nossa vida e a 
felicidade que buscamos para 
nós e para todos os que com-
partilham os nossos momen-
tos.

Um grande abraço!

Jorge Hoelzel
MERCUR S.A.

Dia do Trânsito

ESPAÇO CIPA

A CIPA está cada vez mais 
preocupada com a segurança 
e a prevenção de acidentes 
dos colaboradores Mercur e 
de seus familiares. Por isso, no 
Dia Nacional do Trânsito 
(25/09), foi realizada uma 
palestra com um instrutor do 

CFC Real sobre direção 
defensiva.
Neste dia, a CIPA também 
instalou kits de segurança 
nas bicicletas dos colabora-
dores, incentivando a ativi-
dade física, a segurança e o 
bem-estar dos usuários.

Dia do Homem e Novembro Azul
Para chamar a atenção para o 
Novembro Azul, mês dedica-
do à prevenção do Câncer de 
Próstata, a CIPA promoveu, no 
dia 19/11 (Dia Internacional 
do Homem), uma palestra 

sobre a Saúde do Homem, 
ministrada por uma pales-
trante da Associação de 
Assistência a Pacientes 
Oncológicos e Transplanta-
dos (Aapot).

HISTÓRIA EM FOTO



LAB

Proporcionando espaços de aprendizagem
para além da sala de aula
Ao longo dos 90 anos de vida da 
Mercur, uma bagagem impor-
tante de vivências e de experiên-
cias foram se construindo.
Um entre vários exemplos, é a 
borracha natural (látex) e a sua 
cadeia produtiva, a qual carre-
ga consigo muito conteúdo 
que faz conexão com aqueles 
abordados em sala de aula.
Entre as áreas de atuação da 
empresa, a Educação está 
presente e a Mercur vem se 
aproximando, cada vez mais, 
de escolas, alunos e professo-
res, para entender de que 
forma pode ajudar e contribuir 
com este universo. O conteúdo 
da  borracha natural surge 
como “inspiração” para gerar 
diálogos acerca deste e de 
outros temas que levem à re�e-
xão quanto à coparticipação 

de alunos no desenvolvimen-
to da sua própria educação, 
pensando em espaços, abor-
dagens, conteúdos e outras 
formas de aprendizagem que 
podem ir para além da sala de 
aula.
Para isso, a empresa disponibi-
lizou a sua estrutura e os seus 
conhecimentos como forma 
de facilitar espaços de apren-
dizagem para algumas escolas 
de Santa Cruz do Sul.
O piloto aconteceu nos dias 12 
e 14/11, quando alunos e 
professores da Escola Educar-
-se vieram até a empresa, com 
o propósito de conhecer o 
processo produtivo da borra-
cha de apagar. Além disso, 
tiveram a oportunidade de 
prototipar as suas próprias 
borrachas de apagar. Essa 

Nos últimos meses, o espaço 
que, há bem pouco tempo era 
utilizado para fabricação das 
Bolas e Bolsas para Água 
Quente e Gelo, passou por 
grandes transformações. O 
motivo dessas mudanças 
refere-se ao novo espaço que 
ali está se estruturando, desti-
nado à convivência, aprendi-
zagem, cooperação e prototi-
pação, o LAB de Inovação 
Social.
Da mesma forma que a parte 
estrutural deu um grande salto 
nos últimos dois meses, o 
planejamento, a idealização dos 
espaços e o inventariado de 
móveis existentes e também 
necessários foram desenvolvi-
dos de forma ágil e cooperativa 
pelos colaboradores.

O convite para fazer parte 
desta construção surgiu 
o�cialmente com o Botando 
em Dia do mês de outubro. 
Nesta oportunidade, foram 
apresentados, novamente, 
os objetivos do LAB e a 
planta com os espaços 
desenvolvidos a partir das 
ideias que surgiram no 
primeiro encontro de apre-
sentação do espaço, realiza-
do em junho, que contou 
com 200 colaboradores.
No �nal da apresentação, foi 
reforçado o convite para que 
os colaboradores se insiram 
nesta construção, fazendo 

ACONTECENDO

parte de um dos nove Grupos 
de Trabalho Colaborativo. Estes 
grupos estão projetando 
conjuntamente os espaços do 
LAB – a partir de pesquisas, do 
conhecimento de cada inte-
grante e, também, a partir das 
trocas de informações – e 
�caram organizados da seguin-
te forma: GT Espaço de Prototi-
pação, GT Arena/Biblioteca/Es-
tudos, GT Cozinha/Culinária, GT 
Horta/Paisagismo, GT Funciona-
mento/Vias de Acesso/Seguran-
ça/Comunicação, GT Constru-
ção/Infraestrutura, GT Espaço 
de Aprendizagem e GT Processo 
de Inovação Interativo.

atividade contemplou uma das 
o�cinas oferecidas pela 1ª 
Semana do Conhecimento 
realizada pela escola e teve a 
participação de aproximada-
mente 30 alunos de 11 a 16 
anos.



Com o compromisso de unir 
pessoas e organizações para 
criar soluções sustentáveis, 
a Mercur promoveu, no dia 
23 de outubro, o workshop 
Inovação em Sustentabilidade, 
com a participação de trans-
portadoras, fornecedores de 
embalagens, tecidos e costu-
ra, clientes, empresas locais e 
instituições.
O propósito maior do encon-
tro foi propiciar momentos 
de compartilhamento e inspi-
rações. Pela manhã, os parti-
cipantes foram convidados a 
expor, através de painéis e 
banners, ações inovadoras 
que suas empresas vêm prati-
cando. Os painéis foram 
expostos em uma galeria ao 
ar livre e as ações que desper-
taram maior interesse do 
público foram apresentadas 
ao grande grupo. À tarde, os 
presentes foram divididos 
em três grupos para dialogar 

sobre os temas água, multi-
modalidade de transporte e 
emancipação/opressão.
Momentos como este moti-
vam a continuar neste cami-
nho e na busca constante de 
Um mundo de um jeito bom 
pra todo mundo e dá a certe-
za de que impactamos de 
forma positiva e podemos, 
sim, reinventar a forma de 
gestão dos nossos negócios.

EXPEDIENTE
Colaboradores: Alexandre Henkes, Andréia Stoelben, Breno Strüsmann, 
Caruline Correa, Cassiano Kappaun, Eduardo Assmann, Ereni Weiss, Fabiane 
Assmann, Fabiane Lamaison, Fabiani Spiegel, Fernando Porto, Grace 
Paraboni, João Trinks, Jorge Hoelzel Neto, Karin Kulpa, Katiuscia Heck, 
Liciani Lindemayer, Lismara Gularte, Michelle Schwantz, Milton Peiter, Orali 
Saath, Pamela Vieira, Régis Severo, Sonia Tatsch.

Workshop Inovação em Sustentabilidade
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BABY MERCUR

11/10/14: Nicolas
Mãe: Priscila dos Santos Vieira

03/11/14: Mariana
Pai: Gilson dos Santos Dias

01/11/14:  Thayla Valentina
Pai: Leandro Silveira Silva
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07/11/14: Leonardo
Pai: Jeferson G. Bittencourt

Andriel Henrique
Mãe: Lismara da Silva Gularte

OS MELHORES MOMENTOS
DO EVENTO PODEM SER
CONFERIDOS EM NOSSO CANAL
NO YOU TUBE, DIGITALIZANDO
O QR CODE OU ACESSANDO:
YOUTUBE.COM/MERCURSA.


