
É NOTÍCIA

Dia da Família
No dia 29 de setembro, foi realiza-
do o Dia da Família Mercur. 
Estavam presentes em torno de
600 pessoas, entre colaboradores, 

Pirulito saudável

- Banana ou maçã com casca (ou a fruta que desejar)
- Chocolate amargo
- Confetes coloridos
- Palito de picolé

Modo de preparo: cortar a fruta pela metade, introduzir
o palito de picolé e reservar. Derreter o chocolate
em banho maria ou no micro-ondas. Passar o chocolate
derretido sobre a fruta e salpicar confeitos coloridos.

Suco verde

- 2 folhas de couve
- 1 fatia de abacaxi
- 1 pedaço pequeno de gengibre
- 200 ml de água gelada
- 1 colher de sopa de mel ou açúcar mascavo
ou demerara
- Folhas de hortelã

Modo de preparo: bater todos os
ingredientes no liquidi�cador.
Rendimento: 1 copo
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cônjuges, seus pais, �lhos e netos.
As atividades foram bem variadas: 
bike que faz suco, jogo de xadrez 
gigante, bolha de sabão, futebol 

colaborativo, o�cinas de pirulito 
saudável e de suco verde etc.
Con�ra os registros
de algumas atividades.

Confira como preparar estas delícias:



Depoimentos Dia da Família
EDITORIAL

EXPRESSO MERCUR 2050
 Vamos embarcar nesta mudança?

A visão da Mercur para 2050 é ser: 
“uma organização comprometida 
com a construção de relacionamen-
tos que valorizam a vida, a partir de 
iniciativas locais de bem-estar". A 
visão é um marco referencial que nos 
convida a olhar para o nosso dia a dia 
e a re�etir sobre as nossas práticas 
diárias no ambiente de trabalho, 
promovendo novas ideias e atitudes 
que impliquem transformações 
signi�cativas no mundo em que 
vivemos. Para isso acontecer, precisa-
mos estar atentos, em sintonia e 
harmonia conosco, com os outros e 
com o planeta.

Acessar o “expresso” também signi�-
ca nos convidarmos ao exercício de 
planejamento, cada vez mais partici-
pativo, reconhecendo a comple-
mentariedade como fator indispen-
sável nas nossas relações.
Toda mudança exige força de vonta-
de e persistência, com doses de 
afetividade e um olhar apreciativo, 
tendo em mente a vontade e a 
curiosidade de aprender e reapren-
der. Assim, será mais fácil lidarmos 
com naturalidade com os desa�os, 
as complexidades e as incertezas do 
mundo e conseguirmos ir muito 
além do “mais do mesmo”. Cada vez 
mais desapegar daquilo que já não 
faz mais sentido em nossas vidas 
para que um novo mundo, mais 
lúcido e saudável, seja possível.

Um abraço,
Breno Strussmann

ACONTECENDO

Oficina de Colagem
Durante os meses de agosto e setem-
bro, foram realizadas o�cinas de 
colagem com o intuito de aprofundar, 
cada vez mais, o conhecimento sobre 
nossos produtos para atender melhor 
as necessidades das pessoas. Partici-
param desses encontros mais de 75 
alunos de Pedagogia da Unisc e, 
também, colegas da Mercur que se 
envolvem com os processos de 
fabricação e estudo das colas.
As o�cinas foram conduzidas pela 
professora do curso de Pedagogia da 
Unisc, Sandra Richter, que falou sobre 
a origem da colagem no mundo das 
artes e trouxe algumas curiosidades e 

“Sempre gostei muito de participar das 
festas do Dia da Família, mas este ano 
estava especial. O dia estava convidativo 
para atividades ao ar livre. Tenho certeza 
de que todos que participaram se diverti-
ram muito. Para mim, também foi especial, 
pois esta foi a primeira festa de que o meu 
�lho, Lorenzo, participou. Ele estava 
encantado com tudo. Apesar de ainda ser 
bebê e não conseguir participar de todas 
as atividades, ele estava muito feliz e 
animado, distribuindo sorrisos. A equipe 
de organização está de parabéns, fez um 
ótimo trabalho, pois pensou em cada 
detalhe. Tenho certeza de que a festa do 
ano que vem será tão maravilhosa quanto 
a deste ano.”  Angélica Arnt - setor de 
Pesquisa & Desenvolvimento 

“Sempre gostei muito de participar 
da festa do Dia da Família Mercur. 
Este ano adorei a ideia dos atores, o 
que proporcionou uma integração 
maior entre os colaboradores, assim 
como as demais brincadeiras e 
brinquedos. O kit lanche estava muito 
bom. A ideia dos gazebos foi ótima, 
oportunizou mais sombra e centrali-
zou mais as pessoas! Foi uma festa 
animada e muito alegre! Parabéns à 
equipe!”
Katia Silveira – setor de Impactos

informações sobre o uso da cola. Os 
participantes tiveram a oportunida-
de de manusear a cola de diferentes 
maneiras, o que proporcionou, 
além de grande aprendizado, 
momentos de descontração.
Ao �nal de cada encontro, nas rodas 
de conversa, foi possível falar sobre a 
importância da cola no processo 
pedagógico e sobre suas amplas 
contribuições para o desenvolvi-
mento das crianças, visto que a cola 
é muito mais do que apenas um 
recurso para unir materiais.

“Gostei bastante, ressalto alguns 
aspectos do dia: o�cina do pirulito 
saudável, atração do gaúcho, que 
interagiu com todos no evento, e a 
bike que faz suco.” 
Idolesia Beckenkamp – setor de 
Bolas de Borracha



Novidade no Casa Mercur: Conectando
O Conectando é uma nova seção 
do Casa Mercur. Queremos com-
partilhar, neste espaço, alguns dos 
movimentos que envolvem as 
nossas equipes locais, conectando 
as atividades desenvolvidas exter-
na e internamente. Temos 53 cole-
gas mercurianos, entre gestores, 
analistas/vendedores, promotores 
de vendas e repositores, que 
atuam em diversos estados do 
País, como: RS, SC, PR, SP, RJ, ES, 
MG, DF, GO, BA, AL, PE, RN, CE e PA.
Esses colegas são o elo entre o 
mercado e a empresa, uma vez 
que estão sempre atentos às mo-

CONECTANDO

vimentações do mercado e ao 
desenvolvimento de ações com 
os clientes que promovem o 
diálogo, o aprendizado e a re�e-
xão. Con�ra abaixo exemplos de 
algumas ações que podem ser 
desenvolvidas nos clientes.

RODA DE CONVERSA
Neste espaço de aprendizagem 
podem ser conduzidas conver-
sas que não se referem somente 
a produtos, podendo ser uma 
troca de conhecimentos entre 
clientes da Saúde, da Educação 
ou de outras instituições.

CAPACITAÇÃO
São os espaços em que leva-
mos informações sobre os 
produtos da empresa ao nosso 
cliente (para um grupo de 
pessoas ou até mesmo indivi-
dualmente).

ESPAÇO MERCUR
Ações envolvendo a estrutura 
física do ponto de venda, de 
forma provisória ou perma-
nente. Pode utilizar a logomar-
ca, materiais de apoio e/ou os 
produtos Mercur.

Espaço Mercur no PDV -  Educação Espaço Mercur no PDV - Saúde Roda de conversa

Capacitação Capacitação 



NÓS NA MERCUR

DARCIO LAORENO CONRAD
35 anos de empresa 
Setor de Elaboração 

Como foi seu início na Mercur? Quantos anos você tinha na 
época? Comecei a trabalhar na Mercur no dia 09 de fevereiro de 
1983, tinha 22 anos. A pessoa que me indicou para a vaga foi o 
senhor Oswaldo Bauer, funcionário antigo na empresa. Nos meus 
primeiros anos na empresa, trabalhei com ele como ajudante, no 
setor da Calandra.

Em 35 anos de empresa, você deve ter visto muita coisa acon-
tecer. Algum momento que diga respeito às mudanças ocorri-
das na empresa, em especial, ficou marcado na memória? 
Sim, lembro da ampliação do escritório e do setor de Elaboração, 
em que trabalho. Também me marcou a construção dos vestiários 
e do refeitório.

Nestes 35 anos, quais foram os principais acontecimentos que 
marcaram a sua vida?
Construir uma família - tenho uma �lha que tem 16 anos -, ter casa 
própria e meu carro.

Poderia compartilhar conosco algo que marcou a sua trajetó-
ria na empresa? A mudança de cargo na empresa - de Auxiliar 
passei para Operador III. Isso demonstra que meus colegas con�a-
ram no meu trabalho.

Você fez amigos no trabalho?
Sim. Tenho grandes amigos de longa data. Com os mais antigos, 
aprendi muito sobre o trabalho.

Há algo que você queira aprender? O que poderia ensinar ou 
ajudar alguém a fazer? Sim, aprendi muito nos setores das bolas, 
prensas, VTs e nos Bamburis. Antigamente, todos estes processos 
eram manuais, atualmente são automáticos.

Quem são as pessoas que o inspiram? Minha família, Deus e 
todas as pessoas que são honestas e sinceras.

O que é imprescindível na sua vida? Família, saúde e trabalho.

Gostaria de compartilhar conosco o seu maior sonho?
Envelhecer com muita saúde e ver o nosso país com mais 
segurança, paz, saúde e honestidade.

Palavras dos colegas  sobre Darcio:
Gostaríamos de prestar uma pequena homenagem para o nosso 
colega Darcio, que completou 35 anos de empresa este ano. Um 
colega dedicado, atencioso e sempre disponível para ajudar. É organi-
zado e dedicado. Às vezes passamos por di�culdades juntos, mas 
tudo se resolve até o �m do dia de trabalho. Desejamos contar com 
você por muitos e muitos anos! 
Colegas do setor de Elaboração - 2º turno

EDIR SCHULTEN
35 anos de empresa 
Setor de Elaboração  

Em 35 anos de empresa, você deve ter visto muita coisa acon-
tecer. Algum momento que diga respeito às mudanças ocorri-
das na empresa, em especial, ficou marcado na memória?
A grande mudança aconteceu quando a Mercur implantou o 
Sistema ISO – Qualidade. 

Nestes 35 anos, quais foram os principais acontecimentos que 
marcaram a sua vida? 
O que mais me marcou foi a construção da minha casa própria.

Poderia compartilhar conosco algo que marcou a sua trajetória 
na empresa?
Agradecer a Mercur pelos meus 35 anos de trabalho. Muito obriga-
do aos colegas e a todos.

Você fez amigos no trabalho?
Tenho ótimos colegas.

Há algo que você queira aprender? O que poderia ensinar ou 
ajudar alguém a fazer? 
Gostaria de ajudar as pessoas a fazer o bem.

Quem são as pessoas que o inspiram?
Minha família.

O que é imprescindível na sua vida?
Trabalhar, estar na companhia da esposa e dos familiares, ter saúde, 
moradia digna e viver em paz.

Gostaria de compartilhar conosco o seu maior sonho?
Um mundo sem guerra.

Palavras dos colegas sobre Edir:

Parabéns ao nosso colega Edir Schulten pelos seus 35 anos dedicados 
à empresa. Nesse tempo, ele sempre se empenhou para fazer um 
bom trabalho. Parabéns e sucesso! Você é um colega alegre, dedica-
do, trabalhador, que está sempre disposto a ajudar. 

Colegas do setor de Elaboração - 1º turno 



Família Mercur

TÁ SABENDO?

O Carlos   atua no setor de Controle e 
Execução/Produção, possui 24 anos 
de Mercur.
A Claudia Rejane Martin dos 
Santos é esposa do Carlos. Ela traba-
lha no setor de Acabamento das 
Borrachas de Apagar e possui 22 
anos de Mercur. 
Thiago Gass é irmão do Carlos e 
trabalha no setor de Elaboração, ele 
possui 14 anos de Mercur. 
Dilceu Sebastião Gass também é 
irmão do Carlos e do Thiago. Ele 
trabalha no setor de Corte de Tecido 
e possui 23 anos de Mercur. 
Caroline Martin dos Santos é �lha 
de Carlos e Claudia, ela trabalha no 
setor de Talentos Humanos e possui 
6 anos de Mercur.

Estamos com 630 colaboradores na Mercur.  Você sabia que temos em torno de 20% do quadro de colabo-
radores com mais de 20 anos na empresa e que há famílias que trabalham aqui?  Conheça uma das famí-
lias que trabalha na Mercur:  Família do Carlos Andrei Martin Santos

Escolas Transformadoras: série Corações e Mentes
Estamos apoiando o programa Esco-
las Transformadoras, uma iniciativa 
da Ashoka - organização global que 
reúne empreendedores sociais de 
diversas partes do mundo e está 
presente em mais de 300 escolas de 
34 países. No Brasil, o projeto é 
desenvolvido pela Ashoka com o 
Instituto Alana - organização da 
sociedade civil, sem �ns lucrativos, 
que aposta em programas que 
buscam a garantia de condições para 
a vivência plena da infância.
A partir do programa, foi desenvolvi-
da a série Corações e Mentes, que 
viajou os quatro cantos do Brasil para 
mostrar experiências que repensam 
a educação, olhando para a escola 
como um espaço com potencial para 

viabilizar a transformação social. 
Um convite para surpreender-se 
com a simplicidade das soluções 
criadas.
No mês do professor, Corações e 
Mentes estará na grade do GNT. 
São quatro episódios de 26 minu-
tos, que serão exibidos todas as 
sextas-feiras de outubro, à meia-
noite. 
Vocês podem acompanhar os 
episódios Empatia, Protagonis-
mo, Trabalho em equipe e Criati-
vidade na grade do GNT e 
também no portal de vídeos do 
Instituto Alana:

www.videocamp.com

Da esquerda para a direita: Dilceu, Claudia, Caroline, Carlos e Thiago. 

http://www.videocamp.com
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DICA DO MERCURIANO

Princípios
de referência
A Mercur possui referências 
fundadoras que são fontes de 
conhecimento, inspiração e 
orientação de determinados 
princípios e metodologias.  

A partir do seu estudo, análise e 
aplicação, acreditamos que 
essas referências podem nos 
ajudar a facilitar espaços de 
aprendizagem.

Há princípios de referência em 
Educação, Atuação em
Comunidade, Sustentabilidade 
e Operatividade. 

Nesta edição, vamos 
explorar os princípios de 
referência em Educação:

Instituto Paulo Freire

Traz a dimensão socioambiental e 
intertranscultural, fundamentan-
do-se nos princípios da horizontali-
dade e do trabalho coletivo, através 
de uma metodologia dialógica, 
inclusiva e emancipadora.

http://paulofreire.org/

Humberto Maturana
Escola Matríztica

Estudo da autopoiese, sistema 
capaz de se autode�nir, autocons-
truir e de se renovar a partir dessas 
duas ações. Traz a biologia do 
conhecer, através do pensamento 
sistêmico e do construtivismo 
radical.

http://matriztica.cl/Matriztica/

BABY MERCUR

13/08/2018
Alícia
Mãe: Marciela F. 
Kowalczuk

08/10/2018
Heitor
Mãe: Pâmela Oliveira

Schumacher College

Inspira, desa�a e questiona o auto- 
conhecimento das pessoas como 
coabitantes deste mundo, na busca 
de possibilidades através da sabe-
doria, da intuição e da contempla-
ção.

https://escolaschumacherbrasil.
com.br/

Alfabetização Ecológica
Fritjof Capra

Ajuda a entender como criar comu-
nidades sustentáveis, estabelecen-
do parcerias com os sistemas natu-
rais, em benefício de ambas as 
partes, ou seja, ecologicamente 
sustentáveis.

Grupo Espaço
de  Aprendizagem

http://www.paulofreire.org
http://matriztica.cl/Matriztica/
https://escolaschumacherbrasil.com.br/
https://www.d-sign.com.br
http://www.mercur.com.br
https://www.youtube.com/user/mercursa
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