
 

 

 

Suvinil levará cor à Feira do Livro de Porto Alegre 

De 1º a 17 de novembro, a Suvinil marcará presença na maior feira do livro a céu aberto da América Latina 
com a doação de tintas aos expositores. Por meio da ação, as barracas da 65ª edição da Feira do Livro de 
Porto Alegre ganharam novas cores. A marca também patrocinará um painel do premiado do cartunista 
Santiago e distribuirá, aos visitantes, marcadores de livros nas cores tendência de 2018/2019 e na cor do 
ano de 2020, a Mantra, anunciada em outubro no estudo Suvinil Revela 2020.  

Há 58 anos no mercado, a Suvinil tem atuação em todo o país. No Rio Grande do Sul, a marca atende os 
revendedores por um Centro de Distribuição exclusivo em Sapucaia do Sul há mais de 40 anos. 

           

Sobre 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!  

www.suvinil.com.br  

Sobre a Feira do Livro Porto Alegre 

Criada por iniciativa dos livreiros e editores gaúchos com apoio do jornalista Say Marques, diretor-secretário do Diário de Notícias, 
a Feira do Livro de Porto Alegre foi inaugurada em 1955. O evento é considerado referência no país por seu caráter democrático 
e pela consistência do trabalho que desenvolve na área da formação de leitores e de mediadores da leitura, além de programação 
cultural 100% gratuita. Realizada desde sua primeira edição na Praça da Alfândega, Centro Histórico da capital gaúcha, a Feira é 
dividida em Área Geral, Área Internacional e Área Infantil e Juvenil. Centenas de escritores, ilustradores, contadores de histórias 
e outros profissionais participam do evento, que conta com sessões de autógrafos, mesas-redondas, oficinas, palestras e 
programações artísticas, entre outras atividades. Alguns desses eventos são realizados no Memorial do Rio Grande do Sul, Centro 
Cultural CEEE Erico Verissimo, Auditório da Livraria Paulinas, Auditório do Margs e Auditório da Inspetoria da Receita Federal. Em 
2006, a Feira do Livro de Porto Alegre recebeu a medalha da Ordem do Mérito Cultural, concedida pela Presidência da República, 
que a reconheceu como um dos mais importantes eventos culturais do Brasil. Um ano antes, havia sido declarada bem do 
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado e, em 2010, foi o primeiro bem registrado, pela Prefeitura de Porto Alegre, como 
integrante do Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial da cidade.  
 
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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