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É NOTÍCIA

Dia da família é só alegria 
No dia 18 de novembro aconteceu o Dia da Família 
Mercur, no Centro Esportivo do Sesi, com a participa-
ção de aproximadamente 450 pessoas, entre mercu-
rianos e seus familiares.  Um dia com muitos sorrisos, 
brincadeiras e, o mais importante, união.  Vem ver 
como foi esse dia:

- Abobrinha italiana picada: 1 xícara de chá 
- Ovos: 2 unidades 
- Açúcar mascavo ou demerara: 1 xícara de chá 
- Água: ¼ xícara de chá 
- Óleo: ¼ xícara de chá 
- Farinha de trigo integral: 1 e ½ xícara de chá
- Canela em pó: 1 colher de sobremesa 
- Essência (ou açúcar) de baunilha: 1 colher de sobre- 
mesa 
- Fermento em pó: 1 colher de sopa 
- Chocolate amargo (ou 70% cacau): ½ xícara de chá 
(OPCIONAL) 

Bata no liquidi�cador a abobrinha, os ovos, o açúcar 
mascavo, a água e o óleo. Em uma tigela, coloque a 
farinha de trigo integral, a canela e a essência de bauni-
lha. Acrescente o conteúdo do liquidi�cador e o 
fermento e mexa bem. Despeje a massa em forminhas 
de papel próprias para mini cupcakes. Afunde (para �car 
como recheio) um pedacinho de chocolate. Coloque 
no forno para assar por 15 a 20 minutos.  Sugestão para 
enfeitar: colocar um pouquinho de doce de leite e 
grudar confeitos coloridos.

Cabelo rosa, azul, laranja, tatuagem no corpo e 
muitas brincadeiras. 

Aqui a galera se mexeu e se divertiu junto!

Pintura, desenho e muita criatividade.

B R I N C A D E I R A S / O F I C I N A  D O  P A L H A Ç O

A U L Ã O  D E  R I T M O S

Aqui a criançada aprendeu 
a fazer um cupcake saudá-
vel.  Para Laura Bernhard 
May, �lha do colaborador 
Jeferson May, essa foi a sua 
atividade preferida entre as 
demais oferecidas no 
evento.  Aprenda como 
fazer esta delícia: 

O F I C I N A  D E

E S P A Ç O  S A U D Á V E L

I N G R E D I E N T E S

M O D O  D E  P R E P A R O

Neste espaço teve água aromatizada, suco natu-
ral e frutas no palito.  

C O R  E  A L E G R I A

E S P A Ç O  D O  C U I D A D O

Alongamento e relaxamento! 

Q U E R  V E R  C O M  M A I S  D E T A L H E S
C O M O  F O I  E S S E  D I A ?  

A C E S S E  A T R A V É S  D O  Q R  C O D E
O U  L I N K :  b i t . l y / 2 l 4 F t y F

http://bit.ly/2l4FtyF
http://bit.ly/2l4FtyF


EDITORIAL

VISÃO 2050

O ritmo que temos vivido na 
empresa em função do posicio-
namento que considera com-
plexidades, como a abundância 
de opções e oportunidades e as 
exigências naturais para se 
manter viva em um mercado 
extremamente competitivo, 
traz consigo uma atenção espe-
cial, que é  “fazer o novo” sem se 
descuidar do tradicional. 

A liberdade de “fazer o novo”, 
inserindo no dia a dia espaços 
de aprendizagens que estimu-
lam novas vivências para apren-
dermos um novo modelo de 
“relacionamento”, carrega consi-
go a responsabilidade das 
pessoas em conseguir dar conta 
de si mesmas e das suas 
funções do dia a dia. A�nal, 
manter a empresa funcionando 
dentro do contexto atual de 
mercado é o que a mantém viva 
para fazer a construção da Visão 
2050.

Mobilizar toda a energia neces-
sária para a construção do novo, 
mantendo as demandas tradi-
cionais vivas, tem sido um desa-
�o forte para todos e todas, mas 
fundamental para exercitarmos 
a convergência das ações e das 
atitudes no sentido do desper-
tar das interdependências e do 
sentido ainda mais presente do 
cuidado, um com o outro, e do 
caminhar mais próximo para se 
conseguir dar conta do Todo 
(no sentido da unicidade e 
propósito). 

Uma ótima caminhada 
para todos e todas!

Jorge Hoelzel Neto 

ACONTECENDO

Ação de colaboradores locais na Paraíba  

A partir de uma iniciativa do 
colaborador local da região da 
Paraíba, Anderson Pessoa, a 
Mercur se aproximou do 
projeto Acordo Verde, da 
Empresa Municipal de Limpe-
za Urbana (EMLUR), institui-
ção que trabalha com a coleta 
seletiva de lixo em bairros da 
cidade de João Pessoa. 
O colaborador local da Mercur 
procurou a associação para 
construir um trabalho em 
conjunto entre o projeto, a 
Mercur e os clientes na região. 
“Queremos dar um destino 
correto aos resíduos gerados 
e criar possibilidades de 
conversas signi�cativas sobre 
a coleta seletiva e a nossa 

relação com o meio ambiente 
entre os agentes ambientais e 
a rede da Mercur”, a�rmou 
Anderson.

“Consideramos muito importan-
te o relacionamento que inicia-
mos com a Mercur, pois isso nos 
ajuda a divulgar o nosso traba-
lho para outras empresas. Gosta-
ríamos de ter mais parceiros para 
promovermos palestras de cons-
cientização sobre a coleta seleti-
va de lixo. O nosso trabalho 
contribui para melhorar a vida 
das pessoas e do planeta" relatou 
Diônnys Oliveira, que atua como 
agente ambiental do Acordo 
Verde há 9 anos.



Espaços de aprendizagens Nossa Empresa/Oficina de
Descobertas em São Paulo

Participação no 10º encontro do Seminário de Educação,
Infância e Novas Possibilidades/SESC 

Após participarem dos espaços 
de aprendizagens O�cina de 
Descobertas e Nossa Empresa, 
em Santa Cruz do Sul, os gestores 
da região de São Paulo – interior e 
capital - levaram esses espaços 
para os colaboradores locais. 

Com a ideia de vivenciar os 
momentos em um ambiente 
similar ao Laboratório de Inova-
ção Social (LAB), o encontro acon-
teceu do dia 21 ao dia 24 de 
novembro,  no espaço da Associa-
ção Vagalume. “Com a Visão 2050 

No dia 21 de outubro, a Mercur 
participou do 3º Seminário de 
Educação, Infância e Novas Possi-
bilidades promovido pelo sistema 
Fecomércio(RS)/SESC e pelo 
Colégio Marista São Luís, de Santa 
Cruz do Sul. A participação da 
empresa aconteceu no 10ª 
encontro do Seminário e teve 
como tema Sustentabilidade e 
Educação. O objetivo do Seminá-
rio, que iniciou em abril deste ano, 
era propor um espaço de discus-
são e a construção de outras 
formas e possibilidades de olhar a 
Educação Infantil e a formação de 
professores.

e os Norteadores, sentimos que preci-
sávamos compartilhar essas vivências 
com a equipe, para despertar neles a 
re�exão, o autoconhecimento e o 
autodesenvolvimento”, relatou a 
gestora Andréia Barreto, que atende a 
região de São Paulo.
“Foi maravilhoso participar deste 
encontro, me proporcionou muitos 
momentos de re�exão e autoconhe-
cimento e me motivou a ir em busca 
dos meus sonhos. A�nal, sou a prota-
gonista da minha vida! Saí desse 
encontro muito grata por fazer parte 
desta empresa, que valoriza tanto as 
pessoas e a vida. Tenho muito orgulho 
em fazer parte da Mercur!” Célia dos 
Santos, que atua como vendedora na 
cidade de São Paulo.

O Grupo de Teatro do Laboratório 
de Inovação Social da Mercur (LAB), 
em parceria com o professor de 
Teatro do Colégio São Luís, Gilmar 
Silveira, �zeram uma apresentação 
para a contextualização do assunto 
e, a partir do tema  “As nossas esco-
lhas constroem o mundo em que 
vivemos”, foram realizadas algumas 
o�cinas com os professores partici-
pantes, nas quais foi possível 
proporcionar um espaço de 
re�exão e de troca a partir dos 
seguintes tópicos:
Desperdício é tudo que não preci-
sa levar na mochila: A o�cina teve 
por objetivo instigar a re�exão 

sobre o consumo responsável e inspi-
rar a tomada de atitudes em relação 
aos impactos que o consumo gera no 
meio ambiente e em nós mesmos. 
Aprendi que não é meu, é nosso!: 
Inspirar transformações através da 
re�exão sobre o uso compartilhado 
de materiais na escola. 
De onde as coisas vêm e para onde 
elas vão: Esse momento buscou 
trazer uma re�exão acerca daquilo 
que consumimos no nosso dia a dia. 
As nossas escolhas constroem o 
mundo em que vivemos: Essa 
o�cina buscou trazer uma re�exão a 
respeito do impacto que nossas esco-
lhas e ações geram.



Banco de Talentos Mercur

TÁ SABENDO?

O Banco de Talentos é uma ferramenta que visa dar 
espaço para os Mercurianos expressarem suas vivências, 
atividades e áreas de interesse, talentos/habilidades (o 
que sabemos fazer bem) e paixões (atividades que gosta-
mos muito de fazer, mas que nem sempre temos a opor-
tunidade de colocar a serviço do mundo/empresa). 
Con�gura-se como um currículo on-line, no qual cada 
colaborador poderá atualizar suas informações sempre 
que necessário. Separamos algumas questões importan-
tes sobre o BANCO DE TALENTOS que cada colaborador 
precisa estar atento:

HÁ UM PRAZO LIMITE PARA PREENCHER O BANCO DE TALEN-
TOS? Sim, anota na agenda: 31.12.2017. Em virtude dos 
movimentos da Mercur rumo à visão 2050, gostaríamos 
que todos os colaboradores preenchessem o Banco de 
Talentos até esta data. Lembrem-se de manter as suas 
informações sempre atualizadas!
IMPORTANTE: É preciso preencher todas as questões 
apresentadas no banco, caso contrário seu cadastro não 
será validado.

EU NÃO PARTICIPEI DA OFICINA DE DESCOBERTAS, POSSO 
PREENCHER O BANCO DE TALENTOS? Pode. No entanto, a 
partir da O�cina de Descobertas, será possível re�etir 
sobre as questões que são abordadas no Banco de Talen-
tos, facilitando o seu preenchimento. Participe da O�cina 
de Descobertas e descubra seus talentos, habilidades e 
paixões.

POSSO PREENCHER O BANCO DE TALENTOS EM QUALQUER 
HORÁRIO DURANTE O TRABALHO? Claro. Combine com a 
sua equipe o melhor horário para você preencher o 
banco. Colegas da produção, combinem com os seus 
colegas e orientadores.

SE EU NÃO PREENCHER O BANCO DE TALENTOS, O QUE ACON-
TECE? Você não irá conseguir participar das oportunida-
des oferecidas pela empresa que surgem por meio dos 
processos seletivos, “Talentos Internos”, a partir de janeiro 
de 2018.
Além disso, a Mercur poderá utilizar as informações do 
Banco de Talentos para fazer leituras/mapeamentos de 
áreas. Se você não preencher, seus dados não irão
aparecer nestas pesquisas.

COMO O BANCO DE TALENTOS SERÁ UTILIZADO?
Tudo �ca mais fácil a partir de exemplos. Vamos lá: 

SITUAÇÃO A: Surgiu uma vaga, com um anúncio para traba-
lhar no setor de Compras.

1º passo: Os colaboradores que quiserem participar deste 
processo devem manifestar o seu interesse ao setor de 
Talentos Humanos (TH).
2º passo: O TH irá buscar as informações destes colabora-
dores no Banco de Talentos. Isto fará parte de uma etapa do 
processo seletivo.

SITUAÇÃO B: Na caminhada da Mercur rumo à Visão 2050, foi 
constatado que precisa ser realizada uma reestruturação 
em determinada área.

1º passo:  A partir do Banco de Talentos, será feito um 
mapeamento para o TH conhecer quem são as pessoas que 
atuam nesta área e que talentos possuem (Cursos, Vivên-
cias, Habilidades, Paixões). 
2º passo : Ao conhecer e realocar os talentos, novas oportu-
nidades poderão ser abertas (Talento Interno ou Externo).

SITUAÇÃO C: Surge uma necessidade pontual/temporária na 
empresa (através do Banco de Ajudas). Por exemplo: organi-
zar/catalogar os livros no espaço Imaginação do LAB. 1º 
passo: TH buscará identi�car, através do Banco de Talentos, 
as pessoas que possuem os interesses/habilidades/paixões 
para contribuir com esta necessidade. 
2º passo: A pessoa, ao término do período combinado, 
voltará para suas atividades (conforme seu cargo/função). 
Neste caso, não haverá alteração de cargo/função.  

IMPORTANTE: Somente o TH tem acesso ao banco. A Mercur 
é uma empresa em evolução e, com isso, reorganizações 
podem acontecer. Ao preencher o Banco de Talentos, 
estamos expressando nossas vivências e interesses que 
podem fazer parte de uma nova Mercur. 

Vamos juntos construir o futuro da Mercur? 

euna.mercur.com.br/eunamercur/login 
Acesse o Banco de Talentos através do:

http://euna.mercur.com.br/eunamercur/login
http://euna.mercur.com.br/eunamercur/login


BABY MERCUR

06/10/2017
Mikaella
Pai: William Silva da Silva

21/11/2017
Benício
Pai: Ricardo da Silveira

25/09/2017 
Leandro José
Mãe: Maria Angélica

Como foi seu início na Mercur? 

Iniciei na Mercur no dia 28 de novembro de 1979. Foi 
meu primeiro e único emprego. 

Conte algo que te marcou em sua traje-
tória na empresa.

As mudanças que aconteceram na empresa no ano de 
2009. Hoje, a Mercur se preocupa para que as pessoas 
estejam confortáveis em seu ambiente de trabalho.

Pessoas que te inspiram.
Os meus colegas de trabalho, principalmente aqueles 
que hoje estão desempenhando novas funções. 

Suzana Brum - 38 anos de Mercur
Acabamento Borracha de Apagar/Educação

NÓS NA MERCUR

Dica da Evelyn Barbian

Que tal aprender a fazer uma 
lareira e enfeitar sua casa para 
este Natal? 

- Caixas de papelão
- Papel branco (pode ser papel de 
presente)
- Cartolina ou papel crepom 
vermelho
- Cola branca (ou cola bastão)
- Fita adesiva multiuso

1) Monte sua lareira e passe �ta 
adesiva multiuso por todas as 
caixas para que elas �quem bem 
�rmes e �xadas umas às outras. 
Tenha certeza que a lareira está 
bem estruturada antes de prosse-
guir.

2) Em seguida, com a ajuda da �ta 
adesiva,  cubra as caixas com papel 
branco.

3) Corte vários retângulos de 
cartolina ou papel crepom verme-
lho para fazer os tijolos e vá colan-
do na lareira, por cima do papel 
branco. É importante que você 
siga um padrão ao colocar os 
retângulos, para que o resultado 
seja uniforme.

Dica: Medida dos tijolos 15cm X 
7cm.

A partir desta edição, o Casa 
Mercur será impresso confor-
me o interesse dos colabora-
dores em ter o jornal físico. 
Desta forma, estaremos impri-
mindo o Casa Mercur confor-
me a necessidade apresenta-
da. Caso você queira fazer 
uma assinatura do informati-
vo físico, que circula em 
quatro edições durante o ano 
(março, junho, setembro e 
dezembro), entre em contato 
com a Ereni/setor Talentos 
Humanos.  O informativo 
também será disponibilizado 
por e-mail e estará disponível 
no site da Mercur. 

Não vivo sem...

Primeiramente, minha família!  Em segundo lugar, 
amigos que conquistei na Mercur e os ex-colegas de 
trabalho. 

Um sonho.

Ter muita saúde para, quando parar de trabalhar,  
viajar e conhecer lugares no Brasil e no exterior. 

Meu desejo para este Natal é...

Que as pessoas tenham muita saúde! Que venha 
2018 com muitos objetivos e coisas boas em nossas 
vidas.

Fique  ligado!
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lho para fazer os tijolos e vá colan-
do na lareira, por cima do papel 
branco. É importante que você 
siga um padrão ao colocar os 
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Materiais necessários:

DICA DO MERCURIANO

O verdadeiro sentido do Natal é 
de paz, de união e de reencontro 
com amigos e familiares. Neste 
período, sentimos a necessidade 
de “arrumar” a casa para nos 
prepararmos para o ano que está 
por vir. 
A equipe Editorial do Casa 
Mercur preparou uma lista de 
opções de presentes para o Natal, 
com o objetivo de ajudar você  a 
viver o espírito natalino e fugir de 
atitudes consumistas que geram 
desperdício e não pensam no 
outro e no mundo em que 
vivemos. #dicasmercur 

-      Coloque a mão na massa e tente 
criar um presente para alguém 
especial, pode ser um prato espe-
cial que você sabe fazer muito 
bem.

- Presenteie alguém com uma 
experiência! Pode ser com um 
curso de costura, cosmética, escri-
ta, algo que você sabe que seu 
amigo(a) irá gostar e fará a 
diferença em sua vida.
- Sabe aquele livro que você 
gostou de ler e está parado em 
sua estante? Escreva uma dedica-
tória e dê para alguém. Precisa-
mos multiplicar tudo que pode 
agregar sentimentos bons na 
vida dos outros.

- Reaproveite mate-
riais que você tem em 
casa e produza algo 
novo. Veja ao lado o 

Como fazer:Natal com sentido

vídeo da luminária, feita com 
corda, �ta adesiva, cola, balão e 
uma lâmpada com �o. Ou 
acesse através do link: 
bit.ly/2BE8ojR

- Convide alguém de que você 
gosta para um passeio diferente, 
na beira do rio, em algum ponto 
turístico, etc. Se tiver amigos 
caninos, leve-os também. Eles vão 
adorar!
- Seja voluntário, torne uma tarde 
especial para alguém que precise. 
- Ajude alguém a pintar um 
portão, lavar uma janela ou costu-
rar um botão. Nas atitudes simples 
do nosso dia a dia, podemos 
encontrar muito carinho e com-
paixão.
-  Sabe aquelas fotos maravilhosas 
de aventuras ou momentos com 
amigos e/ou parentes que você 
guardou por anos? Que tal produ-
zir uma moldura simples para 
colocá-las e presentear uma 
pessoa querida? 
- Que tal substituir os presentes 
trocados na ceia de Natal por uma 
oração? Faça algo diferente. Peça 
para cada pessoa escrever um 
bilhete que responda aos seguin-
tes questionamentos: “o que eu 
desejo para mim, para o outro e 
para o planeta?”. Combine de abrir 
esta caixa no próximo ano. 

Equipe editorial do Casa Mercur 

Pronto! Viu como é fácil? Agora 
você já pode ter a sua própria 
lareira e decorar a sua casa no 
Natal com muito estilo.

http://bit.ly/2BE8ojR
http://bit.ly/2BE8ojR
https://www.d-sign.com.br
mailto:casamercur@mercur.com.br
http://www.mercur.com.br
https://www.youtube.com/user/mercursa
https://www.facebook.com/mercuroficial/
https://twitter.com/mercuroficial

