
 

 

 

 
 

Suvinil promoverá oficinas gratuitas no festival “Pinte o Sete”, em Aracaju, 
João Pessoa, Recife e Salvador 

 
A Suvinil, marca líder no segmento de tintas premium, marcará presença no “Pinte o Sete”, 

tradicional festival de tintas promovido pelo home center Ferreira Costa entre os dias 21 de 

setembro a 05 de outubro.  A Suvinil promoverá eventos abertos ao público nas cidades de 

Aracaju, João Pessoa, Recife e Salvador.  

 

As crianças poderão se divertir na Oficina Kids. Com o tema “Pinte sua Casinha”, as crianças 

serão convidadas a explorar o universo das cores e a realizarem pinturas sob orientação de 

recreadores.  A oficina será realizada das 10h às 12h e receberá turmas de até 30 crianças a 

cada 30 minutos. A participação será mediante ordem de chegada e disponibilidade de vaga. 

Poderão participar da oficina crianças a partir de 4 anos, acompanhadas por seus 

responsáveis.  

 

Para os pintores, a Suvinil realizará um bate-papo com o tema “Do complemento ao 

acabamento”. Nele, o Felipe Diotaiuti, Consultor Técnico em Serviços ao Mercado da Suvinil, 

abordará práticas de pinturas e compartilhará as tendências do setor. Serão disponibilizadas 

70 vagas em cada unidade.  

 
Para os que querem aprender dicas para escolher os melhores produtos para cada 

ambiente, será realizado um workshop com Felipe Diotaiuti. São 40 vagas disponíveis ao 

público mediante inscrição prévia.  



 

 

 
Serviço:  
 
Aracaju  
 
Evento: Oficina Kids 
Data: 28/09/2019 
Horário: 10h às 12h  
 
Evento: Do complemento ao acabamento 
Data: 01/10/2019 
Horário: 18h às 20h30 
Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/workshop-tecnicas-de-pintura-com-
felipao__644021  
 
Evento: Workshop: personalização de ambientes  
Data: 02/10/2019 
Horário: 18h às 20h30 
Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/workshop-personalizacao-de-ambientes-
com-felipao__644611  
 
Endereço: Ferreira Costa Aracaju - Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 - Inácio Barbosa - 49040-
490 - Aracaju, SE 
  
 
João Pessoa  
 
Evento: “Do complemento ao acabamento” 
Data: 26/09/2019 
Horário: 18h às 20h30 
Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/workshop-tecnicas-de-pintura-com-
felipao__644032  
Endereço: IESP - Instituto de Educação Superior da Paraíba - BR km 14 - Bloco central, 3º andar, 
Sala 305. 
 
Recife 
 
Evento: Oficina Kids 
Data: 21/09/2019 
Horário: 10h às 12h 
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Local: Ferreira Costa Tamarineira  
 
Evento: Do complemento ao acabamento 
Data: 24 e 25/09/2019 
Horário: 18h às 20h30 
Local: Ferreira Costa Imbiribeira e Tamarineira 
Links para inscrição: https://www.sympla.com.br/workshop-tecnicas-de-pintura-com-

felipao__643989 

https://www.sympla.com.br/workshop-tecnicas-de-pintura-com-felipao__635224 
 
Evento: Workshop: personalização de ambientes  
Data: 28/09/2019 
Horário: 10h às 12h30 
Local: Ferreira Costa Imbiribeira e 
Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/workshop-personalizacao-de-ambientes-
com-felipao__644071  
 
Endereços:  
Ferreira Costa Imbiribeira - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes 2967, 2967, 
Imbiribeira - Recife, PE 
 
Ferreira Costa Tamarineira - Rua Cônego Barata, 275, Tamarineira - Recife, PE 
 
Salvador 
 
Evento: Do complemento ao acabamento 
Data: 03/10/2019 
Horário: 18h às 20h30  
Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/workshop-tecnicas-de-pintura-com-
felipao__644016 
 
Evento: Workshop: personalização de ambientes 
Data: 05/10/2019 
Horário: 10h às 12h30 
Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/workshop-personalizacao-de-ambientes--
com-felipao__645460 
 
Evento: Oficina kids  
Data: 05/10/2019 
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Horário: 10h às 12h  
 
Endereço: 
Ferreira Costa Salvador- Av. Luís Viana, 6189 – Patamares - 41680-400- Salvador - BA 
  
 
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 Ferreira Costa 
Considerado o maior Home Center do Norte e Nordeste, a Ferreira Costa está presente nos 
estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe e agora também na Paraíba. Em 2019, a empresa 
completou 135 anos de atividade. Aqui o consumidor encontra mais de 75 mil itens para 
casa, construção e decoração, como utilidades domésticas, móveis, eletrodomésticos e 
automotivos. Além do amplo mix de produtos, a Ferreira Costa oferece diversos serviços ao 
consumidor como Clube do Profissional, Lista de Casamento, Vendas Corporativas e Centro 
Automotivo. O Home Center agora possui e-commerce, o www.ferreiracosta.com, com 
entrega para todo Brasil. 
 
 
Informações para a imprensa           

Letícia Castro - (11) 3147- 7231  

Ana Carolina Damaceno - (11) 3147-7241  

suvinil@maquinacohnwolfe.com 

www.maquinacohnwolfe.com 

 

https://www.suvinil.com.br/
http://www.ferreiracosta.com/
https://www.basf.com/br/pt/media/news-releases/2019/10/suvinil@maquinacohnwolfe.com
http://www.maquinacohnwolfe.com/

