
 

 

Aproveite o melhor da folia no 

Carnaval 
Cor, verão e folia trazem o ritmo do Carnaval às ruas de todas as cidades do Brasil. Os quatro 

dias mais esperados são cheios de leveza e alegria, presentes na dança, samba no pé e no 

colorido das fantasias. Entrando neste clima, a Suvinil preparou algumas dicas para aproveitar o 

melhor desta festa:  

 

 Abuse das cores e coloque o seu melhor sorriso:  

A melhor parte do carnaval é escolher a fantasia ou a roupa para a folia. Nesta hora, as cores 

alegres e vibrantes são sem dúvida a melhor pedida.  Tudo é permitido, deixe a criatividade correr 

solta e sinta o que as cores têm para mostrar: 

Amarelo: Filho de Rá, o Deus sol da mitologia egípcia, o amarelo é puro ouro e energia luminosa. 

Esbanja brilho e glamour em tons dourados reluzentes que vão da Sapucaí aos corpos que 

brilham no carnaval de rua. 

Vermelho: Energia vital do fogo e do sangue que corre nas veias de quem curte o carnaval. 

Visceral e expansiva é a mais animada e energética das cores, além da materialização desta 

época do ano. 

https://goo.gl/t39rjw


 

 

Rosa: É puro afeto e sensualidade. Os tons de magenta e fúcsia são as cores da fantasia, da 

imaginação e dos amores de verão.   

Laranja: Cor vitamina e lúdica, o laranja é ícone da diversão, brincadeira e do bom-humor 

indispensável no carnaval. 

 Não esqueça de se hidratar - beba água:  

As altas temperaturas causam a perda de líquido e da energia do nosso corpo. Se você vai curtir 

os dias de festa na avenida ou nas ruas, leve sua garrafinha de água.  

 Não descuide do sol: 

Se você vai passar o carnaval em lugares sem muita sombra, como os bloquinhos ou na praia, 

lembre-se do protetor solar.  

 Não vá para a folia de estômago vazio: 

Alimentação saudável é muito importante para curtir todo o carnaval. A dica é realizar pelo menos 

as três principais refeições do dia (café da manhã, almoço e jantar).  

 Relaxa, amanhã tem mais:  

Para ter pique para curtir todo o carnaval, valorize as noites de sono. São horas preciosas para te 

deixar renovado para aproveitar a folia do dia seguinte.   

Sobre a Suvinil 

A Suvinil é a marca de tintas imobiliárias premium da BASF e lidera a participação no segmento. A marca 

tem uma estratégia de negócio consistente, pautada em relacionamento com clientes, inovação e fortes 

investimentos. Adquirida em 1969 pela BASF, que entrava no ramo de tintas globalmente, a Suvinil possui 

mais de 50 anos de boas práticas, que resultaram numa completa linha de produtos constituída por látex 

PVA, acrílicos, esmaltes, vernizes, epóxi e complementos para pintura. Seu portfólio, produzido nas fábricas 

instaladas em São Bernardo do Campo (SP) e Jaboatão dos Guararapes (PE), atende todo o mercado 

nacional. 

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso econômico 

com a proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 112 mil 



 

 

colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores 

e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: Químicos, Produtos de Performance, 

Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para Agricultura e Petróleo e Gás. Em 2015, a BASF gerou 

vendas de mais de € 70 bilhões. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt 

(BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: www.basf.com.br. 
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Manoela Machado – (11) 3147- 7240 
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Andrea Benedetti – (11) 3147- 7467 

suvinil@maquinacohnwolfe.com  
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