
 

 

 

Suvinil leva capacitação a pintores no estádio Arena Fonte Nova, em Salvador 
 

• Cerca de 150 profissionais foram beneficiados com o mega treinamento da Suvinil e 

ainda visitaram um dos principais estádios de futebol do Nordeste  

São Paulo, 12 de agosto - No dia 9 de agosto, última sexta-feira, a Suvinil, marca de tintas 

decorativas da BASF, levou seu mega treinamento à Arena Fonte Nova, o maior complexo 

esportivo e cultural da Bahia. Por meio da iniciativa, que teve como objetivo contribuir com a 

profissionalização da mão de obra local, gerando novas oportunidades de trabalho para os 

moradores da região, cerca de 150 profissionais foram treinados. 

 

Os treinamentos foram ministrados por técnicos especializados da Suvinil e contaram com 

uma etapa teórica em que os participantes conheceram a linha de produtos da marca e seus 

diferenciais. Além disso, o treinamento também contemplou uma etapa prática, com 

demonstração da aplicação dos produtos.  

 

Os participantes puderam, ainda, fazer uma visita guiada pelo Arena Fonte Nova, estádio de 

futebol construído em Salvador no mesmo local do antigo Estádio Octávio Magabeira.  

 

Além desse mega treinamento e de outras modalidades de capacitação oferecidas em lojas 

parceiras, a Suvinil opera dois Centro de Treinamentos fixos, um na fábrica da Jaboatão dos 

Guararapes em Pernambuco, inaugurado neste mês, e outro em São Bernardo do Campo, em 

São Paulo, onde recebe até 600 profissionais por mês em treinamentos de capacitação e 

profissionalização. 

 

 



 

 

 

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! 

https://www.suvinil.com.br/ 

 

Informações para imprensa 

Letícia Castro - (11) 3147- 7231 | (11) 9 8447-7780 

Ana Carolina Damaceno - (11) 3147-7241 | (11) 9 5385-6745  

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 
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