
 
 

 

Suvinil apoia o coletivo Arquitetos Voluntários e colabora com 
reforma do Hospital Vila Nova, em Porto Alegre 

 

• Parceria viabilizada por arquitetos voluntários da região reuniu mais 

de 50 profissionais que estão contribuindo com intervenções e obras de 

melhorias em espaços de descompressão, dedicados aos profissionais 

que atuam em combate ao Covid-19; 

 

• Reformas estão em andamento desde março e incluem hospitais 

localizados em Porto Alegre, Região Metropolitana e Serra Gaúcha. 
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Porto Alegre, junho de 2020 – Com o objetivo de contribuir com a sociedade 

neste momento de pandemia do coronavírus, a Suvinil, marca de tintas 

decorativas da BASF, apoiou o coletivo Arquitetos Voluntários – Hack for 

Brazil COVID-19, grupo formado por mais de 50 profissionais que reformam e 

revitalizam ambientes, visando oferecer melhores condições de trabalho e 



 
 

 

segurança aos médicos e especialistas da saúde atuantes na linha de frente 

em combate ao Covid-19. 

Para colaborar com a ação, Suvinil fez a doação de todas as tintas utilizadas 

na renovação dos ambientes contemplados pela ação do Hospital Vila Nova, 

de Porto Alegre (RS), somando um total de 50 litros. A seleção das cores foi 

conduzida pelos arquitetos do coletivo, que destinaram os materiais para duas 

áreas da unidade hospitalar: uma sala de descanso e o espaço de convívio 

externo. Todos os ambientes serão entregues na sexta-feira, dia 26 de junho. 

As diferentes tonalidades eleitas pelos profissionais de arquitetura ainda 

trouxeram mais leveza e suavidade para os ambientes. “A Suvinil fez a doação 

de todas as tintas utilizadas para viabilizar a ação do Vila Nova. Nas paredes 

da sala de descanso usamos a tonalidade Mantra, que além de ser a cor do 

ano anunciada pela marca, enxergamos como um tom que oferece o equilíbrio 

necessário que todos buscam para esse momento. Já para os tetos preferimos 

Cinza Urbano, e para um detalhe geométrico que trouxemos na parede da 

escada, complementamos com a cor Sorriso de criança. Ficou lindo!”, conta 

Monique Fontes, arquiteta e coordenadora do projeto implantado no Hospital 

Vila Nova. 

Fundado com o intuito de articular uma força tarefa na construção de espaços 

temporários e definitivos de descompressão para profissionais da saúde, o 

coletivo Arquitetos Voluntários tem atuado desde março em hospitais de Porto 

Alegre, Região Metropolitana e Serra Gaúcha, somando um total de 10 

unidades beneficiadas com a inciativa. 

A ação comandada pela arquiteta Monique Fontes, reuniu diferentes marcas e 

apoiadores para viabilizar ambientes onde profissionais da saúde possam 

renovar suas energias, descansar e fazer suas refeições com mais conforto e 

segurança. Com o auxilio das cores, o hospital passa a contar com uma 

atmosfera mais agradável para que médicos, enfermeiros e técnicos possam 



 
 

 

seguir na luta em contenção ao coronavírus. 

 

Cor e Voluntariado 

Para viabilizar a pintura das paredes, a ação contou com a ajuda de pintores 

gaúchos do “Movimento Brasil por um Pintor Melhor”, que se dedicaram a 

pintura do hospital, incluindo todas as áreas revitalizadas. “Na área externa 

utilizamos várias cores para o mural da parede, assim como o spray preto 

para pintar o tonel que serve como lixeira e o banco existente no local, que 

ficaram ótimos, por sinal.Também utilizamos a tinta para piso da Suvinil 

neste ambiente”, detalha Monique.O projeto ainda traz a intervenão artistica 

de Renam Canzi, da Casulo Estratégico, e apresenta uma criação com o Deus 

da medicina e da cura.  “A obra é uma representação de Esculápio, Deus 

Greco-romano da medicina e da cura. A lenda diz que em determinado 

momento, durante uma visita a um paciente, uma serpente se enrolou em 

seu cajado, gerando dessa forma o símbolo utilizado para representar a 

medicina e outras várias áreas relacionadas à saúde. A arte traz diversos 

elementos compositivos e estéticos que buscam valorizar o espaço e os 

profissionais que aí convivem.”, explica o artista sobre sua inspiração e 

processo criativo. 

Por meio do voluntariado, diferentes marcas e pessoas envolvidas pelo mesmo 

propósito viabilizaram mais estrutura e conforto para os profissionais da 

saúde, reforçando a importância do social e do sustentável como potência 

ainda mais evidente nesse momento tão sensivel para a sociedade 

brasileira.“A contribuição com esse projeto coletivo pôde estreitar ainda mais 

nossa relação com a região e nos uniu a um movimento que busca uma 

sociedade mais solidária, principalmente em um momento como esse que 

enfrentamos”, finaliza Romeu Escolástico, gerente de Comunicação e Marca 

na Suvinil. 



 
 

 

Confira abaixo a ficha técnica com todos os envolvidos: 

 

Ficha técnica de voluntários e apoiadores: 
Aristeu Pires Design – Poltrona e Pufe; 
Bisotec – Espelhos salas descompressão 
Claudete Arboitte – 2 telas; 
Clóvis Decoração – Tecidos Cortinas; 
Contemporânea – Mesa e cadeiras; 
Diluce Iluminação – Refletores; 
Balestrin Materiais de Construção – Blocos de concreto, Areia, Madeira; 
Gabriel Schimidt – Fotografo; 
Grupo Glass – Bancos brancos; 
HM Flores e Jardins – Plantas; 
Idea Design – Cadeiras; 
La Tabla – Poltronas externas 
Luminare– Abajur e Arandelas; 
MBS – Soluções Ecológicas – Madeira reciclada; 
Mezas – Mesa (área externa); 
Móveis Perfect – Marcenaria; 
Natural Soluções – Cimento; 
Paulo Cortinas – Persianas; 
Puxadores e Cia – Ganchos; 
Renam Canzi – Arte da área externa; 
Rossatto Garden – Plantas; 
Sérgio Barcellos Designer – 1 Tela; 
Suvinil – Tintas; 
Thony – Material Elétrico; 
Vipal Borrachas – Piso emborrachado. 
Elevato Acabamentos – viabilizaram as tintas com a Suvinil 
Saccaro POA – quadros 
Sérgio Ordobás – fotografia digital 
Impacto Signs – impressão fotografia 
Startglass – Espelhos sala descanso 
 
Arquitetos: 
Monique Fontes; 
Karen Feldman; 
Elisa Martins; 
Carolina Lisot; 
FernandaHenckel; 
Ágatha Arboitte; 
Silvana Ullmann 



 
 

 

José Luis Fontes (Engenheiro) 
 
Pintores: 
Diego Lima; 
Gustavo Souza; 
Roberto Bertyn; 
Leslye Bertyn; 
Paulo Crippa. 
 
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  
suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 

 


