
 

 

Suvinil apresenta arte em parede de 13 metros do Alpha Square Mall de Alphaville 

 

 

 

• O tema índigena é uma homenagem às tradições da região 

• O mural fica exposto até março 

 

São Paulo, fevereiro de 2020: A marca de tintas Suvinil apresenta arte com tema indígena 

em parede de 13 metros no Alpha Square Mall de Alphaville, pelas mãos do artista Roberto 

Alves. O tema indígena é uma homenagem às tradições da região, pois o Shopping está 

localizado em uma área em que existiu uma das mais importantes aldeias indígenas do Brasil.  

 

A Suvinil, em parceria com as tintas MC, disponibilizou no total aproximadamente 50 litros de 

tintas dos produtos Fosco Completo, Clássica, Spray e Criativa, sendo essa última um dos 

lançamentos mais importantes da marca em 2019, com atributos inteligentes de pronta para 

uso e fácil aplicação. 

 

O artista escolhido, Roberto Alves, descendente da Tribo Patoxá, contribuiu para deixar a 

homenagem mais tradicional e temática. O trabalho do artista se destaca pelo uso de técnicas 

de grafite em suas pinturas.  

 



 

 

“ Este trabalho foi muito desafiador, pois usei 3 temas que precisavam se conectar. Tendo os 

índios como tema principal, os ramos de trigo no mural simbolizam a lavoura deste povo na 

época em que ali habitavam e as flores de hibisco fazem alusão ao nome da cidade de Barueri, 

que significa flor vermelha. Outro desafio foi o uso de tintas imobiliárias em uma pintura 

artística. Me surpreendi com o resultado e também com o desempenho das tintas em spray 

para o preenchimento dos desenhos”, diz Roberto Alves.  

 

O mural fica exposto no Shopping até março de 2020.  

 

 

 

Serviço Alpha Square Mall  

Site: www.alphasquaremall.com.br 

Telefone: 11 2664-0405 

Avenida Sagitário, 138 – Barueri 

Horários de funcionamento do shopping 

Segunda-feira a sábado das 10h às 22h 

http://www.alphasquaremall.com.br/


 

 

Domingos e feriados das 14h às 20h 

 

Roberto Alves Pinturas  

https://www.facebook.com/Roberto-Alves-Pinturas 

 

 

Sobre a Suvinil 

Nós somos a Suvinil, a marca de tintas decorativas da BASF mais presente na casa dos 

brasileiros. Desde 1961 acompanhamos as suas histórias e te ajudamos a transformar os 

lugares onde você mora, vive e se expressa. Temos como premissa o relacionamento próximo 

com nossos consumidores e parceiros, e nosso objetivo é fazer parte dos momentos mais 

especiais da sua vida. Para isso, oferecemos uma linha completa de produtos para você pintar 

paredes, pisos, tetos, azulejos, madeiras, metais, entre outras superfícies. Tudo isso é 

preparado em nossas fábricas localizadas em São Bernardo do Campo (SP) e Jaboatão dos 

Guararapes (PE). Vem saber mais sobre a gente! www.suvinil.com.br. 

 

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA  

 

 

 

Letícia Castro - (11) 3147- 7231  

Maria Luiza Samia - (11) 3147-7241 

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 
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