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Informação de imprensa 
 

 

Suvinil patrocina mural 3D no Museu Catavento 

  Mural faz parte do projeto Gigantes do Mar, que tem o 

objetivo de conscientizar a população sobre a importância da 

preservação da vida marinha 

  Erick Wilson, artista plástico, pintará uma baleia Jubarte de 

10 metros de comprimento no museu 

A Suvinil, marca de tintas imobiliárias da BASF e líder no segmento 

premium, por meio de sua plataforma Além da Cor, patrocina a 

próxima pintura do projeto Gigantes do Mar – 80 Murais Pelo 

Mundo. O artista plástico Erick Wilson produzirá um mural da baleia 

Jubarte, de 10 metros de comprimento, no Museu Catavento – piso 

térreo, entre os dias 13 e 15 de abril.  

A iniciativa, idealizada pelo artista, tem o objetivo de conscientizar a 

população sobre a importância da vida marinha e preservação dos 

oceanos. Conhecido como Artista do Oceano por pintar ondas 

gigantes e animais marinhos, Erick já realizou 10 murais pelo Brasil 

(Bahia, Rio Grande do Norte e São Paulo) e 1 em Portugal 

(Nazaré). O mural do Museu Catavento será o de número 12 e o 

primeiro em 3D.  

“Estamos muito contentes em fazer parte deste projeto tão 

importante de conscientização. Nós, da Suvinil, apoiamos pela 

segunda vez o Gigantes do Mar, pois acreditamos que trabalhos 

como este são fundamentais para ajudar na preservação da vida 
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marinha. Além disso, servem como inspiração para futuras ações 

que ajudem a combater o impacto ao meio ambiente” comenta 

Carla Camargo, diretora de marketing Suvinil. 

 

O projeto é desenvolvido em parceria com a Cultura Livre 

Produções. A Suvinil apoiou também o mural do Polvo, produzido 

em 2016, na estação Cidade Jardim, da CPTM.  

Serviço: 

Gigantes do Mar – 80 Murais pelo Mundo Mural #12 Baleia Jubarte 

Local: Museu Catavento - piso térreo 

Data: 13, 14 e 15 de abril - entre às 9h e 17h 

Endereço: Praça Cívica Ulisses Guimarães, s/nº (Av. Mercúrio), Brás – São Paulo  

Telefone: (11) 3315-0051 

Valor do ingresso:  

 R$ 6,00 (inteira)  

 R$ 3,00 (meia) para estudantes, idosos e portadores de deficiência.  

 Gratuito aos sábados. 

   

Sobre a Suvinil 

A Suvinil é a marca de tintas imobiliárias premium da  BASF e lidera a 

participação no segmento. A marca tem uma estratégia de negócio consistente, 

pautada em relacionamento com clientes, inovação e fortes investimentos. 

Adquirida em 1969 pela BASF, que entrava no ramo de tintas globalmente, a 

Suvinil possui mais de 50 anos de boas práticas, que resultaram numa completa 

linha de produtos constituída por látex PVA, acrílicos, esmaltes, vernizes, epóxi e 

complementos para pintura. Seu portfólio, produzido nas fábricas instaladas em 

São Bernardo do Campo (SP) e Jaboatão dos Guararapes (PE), atende todo o 

mercado nacional. 

Sobre a BASF 



  

 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós 

combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade 

social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 112 mil colaboradores que 

trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: 

Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Petróleo e Gás. Em 2015, a BASF gerou vendas de mais de € 

70 bilhões. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 
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