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Informação de Imprensa   

Suvinil Além da Cor apoia capacitação de pintores no Rio de 

Janeiro 

 Programa Vizinho do Bem capacitou mais de 300 moradores de São 

Gonçalo (RJ) 

A plataforma Suvinil Além da Cor apoia o programa Vizinho do Bem, iniciativa de 

relacionamento comunitário da construtora MRV, em parceria com o Serviço 

Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro (Seconci-Rio). O projeto, que 

ocorre desde fevereiro de 2017, promoveu gratuitamente uma atividade que deu 

um novo colorido à vida de mais de 300 moradores de São Gonçalo (RJ): o curso 

Pintor Profissional.  

O programa é destinado a pessoas que, mesmo sem nenhuma experiência 

anterior, estão em busca de uma oportunidade para atuarem como pintores.  

Desde o início do projeto, o curso também proporcionou turmas especificas para a 

capacitação de mulheres que querem seguir a profissão.  

Com carga horária total de 84 horas, as aulas abordaram temas como: aspectos 

gerais da profissão, tecnologias de tintas, preparação de superfície, sistemas de 

pintura, percepção de cores, orçamento, planejamento da obra, meio ambiente, 

sustentabilidade e segurança. As aulas práticas ajudaram a revitalizar 

construções e fachadas dos 54 blocos do Conjunto Habitacional Arariboia, no 

bairro de Vila Lage, em São Gonçalo. 

“Contribuir para o programa Vizinho do Bem é mais uma maneira de demonstrar a 
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importância dos pintores para a Suvinil e valorizá-los com aspectos que façam 

diferença em sua vida: qualificação profissional e ofertas de trabalho” afirma 

Juliana Hosken, diretora de marketing da Suvinil. 

Ao final da capacitação, os alunos receberam treinamento do Projeto Reconstruir, 

em parceria com o SEBRAE, foram incluídos no Banco de Oportunidades do 

Seconci-Rio e no Clube Amigo Suvinil, plataforma de relacionamento, 

capacitação e interação para pintores, que além de benefícios oferece 

oportunidades reais de desenvolvimento profissional e inserção no mercado de 

trabalho.   

 “O curso foi muito didático e as aulas práticas nos passaram técnicas de pintura 

que são muito importantes para o meu trabalho. Hoje, eu sou ajudante de pintor e 

entrei para o Clube Amigo Suvinil, que continua me proporcionando materiais e 

vídeo aulas para eu continuar me especializando”, comenta Tania Falchioni 

Pereira, uma das alunas do curso Pintor Profissional.  

Para saber mais sobre o programa e a plataforma Além da Cor, confira o vídeo. 

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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INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

 

Manoela Machado – (11) 3147- 7240 

Cristhiane Nardini – (11) 3147- 7254 

Andrea Benedetti – (11) 3147- 7467 

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com/  
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