
 

 

 

Suvinil se une à Afubra para apoiar a ampliação da APAE de Camaquã, no Rio 
Grande do Sul 

 

São Paulo, 06 de agosto de 2019 – A Suvinil, marca líder no segmento de tintas premium, se uniu 
à Afubra Camaquã para apoiar a pintura da organização sem fins lucrativos APAE, localizada 
na cidade de Camaquã, no Rio Grande do Sul, que terá sua estrutura ampliada para expandir 
o atendimento na cidade. 
  
Para a pintura dos novos ambientes, foram doados 450 litros de produtos Suvinil e Glasurit 
pela Agro-comercial Afubra Ltda., entidade que atua há mais de 25 anos apoiando o 
agronegócio e a agricultura familiar no comércio de produtos e serviços, e contou com os 
profissionais da Suvinil para a especificação do acabamento. 
  
Com a ampliação do espaço, o número de atendimentos escolares da APAE passará de 195 
para 250 e os atendimentos clínicos, poderão passar de 1.890 a 3.000. 
  
Nesta sexta-feira, dia 9 de Agosto, será realizada uma cerimônia para celebrar a parceria e a 
entrega parcial da ampliação. O término da reforma está previsto para o mês de dezembro 
deste ano. 
  
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/ 
 
  
Sobre a Afubra  
Desde a criação da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), em 1955, a entidade 
percebeu os riscos da monocultura e, orientou os produtores de tabaco a aproveitar a terra e 

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


 

 

a mão de obra, durante o ano. Com essa visão, a entidade criou o departamento de fomento 

agropecuário, em 1960, no objetivo de oferecer sementes, insumos, implementos agrícolas e 
orientação técnica gratuita, por engenheiros agrônomos e florestal e técnicos agrícolas. 
     Já no dia 1º de janeiro de 1994, o departamento deu origem à Agro-Comercial Afubra Ltda. 
Essa estratégia possibilitou aumentar a linha de produtos e serviços, além de ampliar a atuação da 

entidade. Atualmente, possui 24 lojas e dois postos de venda, localizados no Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e Paraná; e duas centrais de distribuição estabelecidas em Mafra, SC e Santa 
Cruz do Sul, RS. 
https://afubra.com.br/lojas.html 
 
 
Informações para a 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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