
 

 

 

Suvinil patrocina evento dos Irmãos à Obra no Brasil 
 

São Paulo, 19 de agosto de 2019 - Os protagonistas do reality show Irmãos à Obra, Jonathan 

e Drew Scott, chegam à América Latina em agosto. Trazidos pela Discovery Home & Health 

para promover a próxima temporada do programa, os irmãos passarão por cinco países, 

incluindo o Brasil.  Aqui, eles se apresentarão em duas sessões no dia 20 de agosto, em São 

Paulo, em show exclusivo no Credicard Hall e a Suvinil, marca líder no segmento de tintas 

premium, é uma das patrocinadoras do evento.  

 

Para receber os irmãos reconhecidos por reformas habitacionais incríveis, o espaço do 

Credicard Hall estará disposto como uma casa. A Suvinil ocupará um quarto jovem, que 

contará com uma decoração contemporânea e arrojada. O diferencial do ambiente é sua 

parede de LED, com a qual os participantes poderão interagir, mudando as cores e estampas 

com apenas um clique. A ação visa promover o lançamento mais recente da marca, a Suvinil 

Criativa, tinta que é pronta para uso e tem secagem rápida, permitindo mudanças com mais 

facilidade, assim como a experiência que os fãs terão no espaço Suvinil. 

 

“Estamos felizes em patrocinar o evento que traz os Irmãos à Obra ao Brasil. Nos 

identificamos com o trabalho que eles realizam, de ajudar as famílias a renovarem suas casas, 

a trazer inspiração e soluções adequadas à cada realidade", afirma Juliana Hosken, diretora 

de Marketing da Suvinil. 

 

Os ingressos para o evento não serão comercializados. Poderão participar das apresentações 

apenas os convidados e ganhadores das promoções realizadas pela Discovery Home & Health. 

 

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 a imprensa  

Letícia Castro - (11) 3147- 7231  

Ana Carolina Damaceno - (11) 3147-7241  

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 
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