
Os principais desafios de iluminação na mineração
e as melhores soluções para cada um

DESCUBRA



Nesta apresentação, reunimos uma série
de informações que conseguimos em
nossas visitas, junto a depoimentos de
trabalhadores das mineradoras.

Assim, nosso objetivo é enriquecer o
conhecimento das empresas do setor
sobre os riscos de acidentes,
especialmente os relacionados a
iluminação em áreas de extração do
minério (aberta ou subterrânea).



Mineração a céu aberto



DESAFIO: Lavra a céu aberto ou de superfície
- Trabalho noturno na extração de minérios que estão 
depositados próximos à superfície.
- Deficiência de Iluminação no ato do carregamento dos 
caminhões.

As iluminações mais usada por nossos clientes de
mineração aberta são os Sistemas de Iluminação 
Remoto, sem cabos, que possuem enorme potência, 
agilidade e praticidade. Ajudando muito na performance, 
custos operacionais e aumentando a produtividade da 
mineradora.

SOLUÇÃO DE
ILUMINAÇÃO:

Imagem meramente ilustrativa



- Iluminação 360 graus
- Potente Kit de iluminação baseado 
em um tripé.
- Simples e muito prático de montar 
e desmontar

- Bluetooth  - Controle da iluminação via APP
- Brilha no escuro – visível no escuro
- Power bank- carregue seu telefone
- IP67 - resistência à água e a poeira

SOLARIS PRO 16.000

- Iluminação retrátil, compacto e leve
- Ilumina até 500m de distância
- Defina as horas de execução 
necessárias

Cod. Vale: FER63019

https://www.youtube.com/watch?v=4MpT_XiAduQ
https://www.youtube.com/watch?v=4MpT_XiAduQ
https://www.youtube.com/watch?v=OTE2mHgcy9E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OTE2mHgcy9E&t=1s


A boa iluminação da sala de elétrica é muito importante 
para a praticidade e agilidade nas operações por parte dos
usuários. Trata-se de um local estreito, normalmente de 
2 a 2,5 metros de largura e com aproximadamente 30 
metros de cumprimento e 2,40 metros de altura.

Faixa de LED Raclite x-Glo 36-220V - A instalação de faixa de LED com 36 LED’s
por metro e alimentação 220V é extremamente rápida. Sua iluminação também é 
muito eficiente: como a sala é um ambiente fechado, sem janelas, a faixa de LED 
deixa o ambiente muito claro.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Por possuir uma autonomia de 50 metros com apenas uma fonte inicial de energia 
(tomada), basta conectá-la à tomada e esticar o lance fixando-o através de fita 
hellermann, dupla face, ganchos ou trilhos. Uma instalação feita em poucos minutos.

DESAFIO: Deficiência de Iluminação da sala 
de elétrica de retomadora de minério de roda 
de caçamba

Imagem meramente ilustrativa



x-Glo FAIXA DE LED
iluminação de alta performance

ANTES DEPOIS

Projetada para fornecer iluminação temporária
e permanente para túneis e câmeras de refúgio.

• Seguro
• Excelente custo benefício
• (IP67)
• Anti chamas
• Fácil manutenção
• Fácil de instalar
• Energia eficiente
• Resistente à impactos e choque
• Praticamente indestrutível
• Alta durabilidade

Cod. Vale: ELE42256 a



Túneis de acesso de veículos e pessoas com tubulações de 
extensão muito longa, superior a 400 metros. Mesmo com uma
boa altura, acima de 5,5 metros, a iluminação convencional é 
ineficiente – seja pela potência dos refletores convencionais, 
seja pelo alto índice de manutenção requerida.

Solução: Faixa de LED Raclite x-Glo 220V ou 24V - A instalação de faixa de LED 
é feita em poucos minutos e sua iluminação muito eficiente. A faixa de LED deixa o 
ambiente muito claro. Por possuir uma autonomia de até 50 metros com apenas 
uma fonte inicial de energia (tomada), basta conectá-la à tomada e esticar o lance 
fixando-o através de fita hellermann, dupla face, ganchos ou trilhos pré-existentes.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

DESAFIO: Deficiência de Iluminação em túneis 
de acesso a barragens

Para grandes extensões, se necessita uma tomada a cada 50 metros 220V. Caso queira 
eliminar cabeamento, utilizamos a versão de 24V, onde fornecemos fontes de alimentação 
a cada “x” metros durante toda a extensão necessário. Ou seja: não há limite de distância.

Imagem meramente ilustrativa



x-Glo FAIXA DE LED
iluminação de alta performance

ANTES DEPOIS

Projetada para fornecer iluminação temporária
e permanente para túneis e câmeras de refúgio.

• Seguro
• Excelente custo benefício
• (IP67)
• Anti chamas
• Fácil manutenção
• Fácil de instalar
• Energia eficiente
• Resistente à impactos e choque
• Praticamente indestrutível
• Alta durabilidade

Cod. Vale: ELE42256 a



Túneis estreitos e muito longos são uma realidade nas plantas
de mineração. Túneis embaixo dos espessadores que separam 
o minério da lama, por exemplo. São relativamente baixos com
aproximadamente 2 metros de altura, 1,5m de largura e 
extensão superior à 60 metros. 

Solução: Faixa de LED Raclite x-Glo 220V ou 24V - A instalação de faixa de LED 
é feita em poucos minutos e sua iluminação muito eficiente. A faixa de LED deixa o 
ambiente muito claro. Por possuir uma autonomia de até 50 metros com apenas 
uma fonte inicial de energia (tomada), basta conectá-la à tomada e esticar o lance 
fixando-o através de fita hellermann, dupla face, ganchos ou trilhos pré-existentes.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

DESAFIO: Deficiência de Iluminação em túneis 
estreitos como localizados abaixo de 
espessadores

Para grandes extensões, se necessita uma tomada a cada 50 metros 220V. Caso queira 
eliminar cabeamento, utilizamos a versão de 24V, onde fornecemos fontes de alimentação 
a cada “x” metros durante toda a extensão necessário. Ou seja: não há limite de distância.

Imagem meramente ilustrativa



x-Glo FAIXA DE LED
iluminação de alta performance

ANTES DEPOIS

Projetada para fornecer iluminação temporária
e permanente para túneis e câmeras de refúgio.

• Seguro
• Excelente custo benefício
• (IP67)
• Anti chamas
• Fácil manutenção
• Fácil de instalar
• Energia eficiente
• Resistente à impactos e choque
• Praticamente indestrutível
• Alta durabilidade

Cod. Vale: ELE42256 a



A grande altura dos transportadores, junto à dificuldade de 
acesso e trabalho no local (pois são muito estreitos) tornam 
a iluminação e manutenção dos refletores muito dificil. Além 
de terem extensão muito longas, acima de 150 metros.

Solução: Faixa de LED Raclite x-Glo 220V ou 24V - A instalação de faixa de LED 
é feita em poucos minutos e sua iluminação muito eficiente. A faixa de LED deixa o 
ambiente muito claro. Por possuir uma autonomia de até 50 metros com apenas 
uma fonte inicial de energia (tomada), basta conectá-la à tomada e esticar o lance 
fixando-o através de fita hellermann, dupla face, ganchos ou trilhos pré-existentes.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

DESAFIO: Deficiência de Iluminação em 
transportador aéreo de minério

Para grandes extensões, se necessita uma tomada a cada 50 metros 220V. Caso queira 
eliminar cabeamento, utilizamos a versão de 24V, onde fornecemos fontes de alimentação 
a cada “x” metros durante toda a extensão necessário. Ou seja: não há limite de distância.

Imagem meramente ilustrativa



x-Glo FAIXA DE LED
iluminação de alta performance

ANTES DEPOIS

Projetada para fornecer iluminação temporária
e permanente para túneis e câmeras de refúgio.

• Seguro
• Excelente custo benefício
• (IP67)
• Anti chamas
• Fácil manutenção
• Fácil de instalar
• Energia eficiente
• Resistente à impactos e choque
• Praticamente indestrutível
• Alta durabilidade

Cod. Vale: ELE42256 a



A sinalização das pontes rolantes quando em movimento ou 
em manutenção dentro de usinas de beneficiamento de 
minério é muito importante para a segurança dos 
trabalhadores, evitando acidentes.

Solução: Sinalizador Raclite Octopus - A instalação de faixa de LED é feita 
em poucos minutos e sua iluminação muito eficiente. A faixa de LED deixa o 
ambiente muito claro. Por possuir uma autonomia de até 50 metros com 
apenas uma fonte inicial de energia (tomada), basta conectá-la à tomada e 
esticar o lance fixando-o através de fita hellermann, dupla face, ganchos ou 
trilhos pré-existentes.

DESAFIO: Sinalização de segurança em pontes 
rolantes

SOLUÇÃO DE
ILUMINAÇÃO:

Imagem meramente ilustrativa



KIT SINALIZADOR DE EMERGÊNCIA
COM 8 UNIDADES SEQUENCIAIS

- Controle de tráfego
- Sinalização de áreas de risco
- Identificação de alerta para caminhões,
empilhadeira, carregadeiras
- Construção e manutenção de estradas e pontes
- Operação de busca e salvamento
- Entre outras diversas aplicações.

Perfeito para qualquer situação que requeira
uma resposta rápida, bem como:

Cod. Vale: FER56104



Mineração subterrânea



DESAFIO: Lavra subterrânea exploração. Bate 
choco

O bate choco é uma operação arriscada, sendo uma 
das maiores fontes de acidentes no setor.

Por lidar diretamente com rochas instáveis, existe um alto 
risco de desmoronamento, principalmente quando é 
realizado de forma manual. Por isso, ter uma boa 
iluminação é essencial para a visibilidade do espaço e dos 
próprios funcionários.

Nosso refletor sem cabo tem sido um sucesso sendo 
utilizado no “trator plataforma” que eleva os mineiros até 
a altura ideal para a execução da tarefa, obtendo uma boa 
visualização e iluminação focada. O refletor é fixado através 
de sua base magnética (imã) no braço do trator. 

SOLUÇÃO DE
ILUMINAÇÃO:



- Potente e flexível refletor recarregável
- Base magnética com ímãs incorporados 
para fixação em partes metálicas

Cod. Vale: FER56082

https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=1s


Já em outras situações do Bate Choco, para quem precisa 
de uma iluminação mais potente, mas sem perder a 
facilidade de transporte, nossos Refletores e Sistemas de 
Iluminação são muito utilizados.

Sua maior vantagem é iluminar uma área mais abrangente 
que as lanternas, que são mais focadas. Assim, você tem um
ambiente mais claro, melhorando a visibilidade e a 
segurança dos trabalhadores. São fáceis de transportar, 
podendo também ser colocados em alguma superfície 
(como o próprio chão) sem problemas. Todos são 
alimentados por bateria recarregável, sem cabos, sendo
ergonômicos e fáceis de transportar, proporcionando 
mais segurança



GALAXY PRO

- Leve, compacto e recarregável
- Testado e aprovado nas maiores
industrias do mundo

- Iluminação 360 graus
- Potente Kit de iluminação baseado 
em um tripé.
- Simples e muito prático de montar 
e desmontar

SOLARIS PRO 16.000

- Iluminação retrátil, compacto e leve
- Ilumina até 500m de distância
- Defina as horas de execução 
necessárias

Cod. Vale: FER61444

Cod. Vale: FER63019

https://www.youtube.com/watch?v=V5lcUh9pCYk
https://www.youtube.com/watch?v=V5lcUh9pCYk
https://www.youtube.com/watch?v=4MpT_XiAduQ
https://www.youtube.com/watch?v=4MpT_XiAduQ
https://www.youtube.com/watch?v=OTE2mHgcy9E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OTE2mHgcy9E&t=1s


Por último, lançamos há pouco tempo no mercado nossa 
Lanterna Tipo Mineiro, sendo mais potente, robusta
e com características únicas, tem sido amplamente 
elogiada nos clientes

Raclite DunamisConcorrência

- Clipe de aço inoxidável ajustável para 
alterar o ângulo de iluminação
- Alto grau de IP (68) com estrutura compacta
- Resistente a impacto e chamas
- Intrinsecamente segura

https://youtu.be/O7FKkgeu8P4
https://youtu.be/O7FKkgeu8P4


DESAFIO: Câmeras de refúgio
Precisa de um bom sistema de iluminação.

As câmaras de refúgio são essenciais para a segurança 
dos trabalhadores das minas, caso ocorra algum acidente. 
As mineradoras escolheram a nossa Faixa de LED 
Industrial. Com suas características únicas como tecnologia
anti-poeiras, à prova d’água, eficiência de luz ótica, 
robustez de classe industrial, entre diversas outras, têm 
encantado nossos clientes.

SOLUÇÃO DE
ILUMINAÇÃO:



x-Glo FAIXA DE LED
iluminação de alta performance

ANTES DEPOIS

Projetada para fornecer iluminação temporária
e permanente para túneis e câmeras de refúgio.

• Seguro
• Excelente custo benefício
• (IP67)
• Anti chamas
• Fácil manutenção
• Fácil de instalar
• Energia eficiente
• Resistente à impactos e choque
• Praticamente indestrutível
• Alta durabilidade

Cod. Vale: ELE42256 a



DESAFIO: Túnel e entrada e saída de veículos
Como o espaço é estreito, deve haver um controle de 
tráfego muito organizado para evitar problemas.

Com a nossa Faixa de LED Industrial, produto com a 
melhor aceitação nas minas pelo mundo, o ambiente fica 
completamente iluminado e com melhor visualização, além
do consumo ser muito menor e a eficiência ser maior que
as iluminações usadas em grande parte das minas. Ideal
para túneis e corredores, extremamente resistente e de fácil
instalação.

A faixa de Led Raclite também é usada para sinalizar a 
entrada e saída de veículos com a opção de uso das cores 
vermelho e verde acionados com sensores.

SOLUÇÃO DE
ILUMINAÇÃO:



x-Glo FAIXA DE LED
iluminação de alta performance

ANTES DEPOIS

Projetada para fornecer iluminação temporária
e permanente para túneis e câmeras de refúgio.

• Seguro
• Excelente custo benefício
• (IP67)
• Anti chamas
• Fácil manutenção
• Fácil de instalar
• Energia eficiente
• Resistente à impactos e choque
• Praticamente indestrutível
• Alta durabilidade

Cod. Vale: ELE42256 a



DESAFIO: Interferência na comunicação
Interferência no rádio causada pelo giroflex das 
caminhonetes.

Outra situação que ocorre em algumas mineradoras é a 
interferência no rádio causada pelo giroflex das 
caminhonetes. Resolvemos com o nosso sinalizador que 
acopla em metais através de sua base magnética, podendo 
ser usado na função de giroflex sem interferências na 
comunicação dos trabalhadores.

SOLUÇÃO DE
ILUMINAÇÃO:



KIT SINALIZADOR DE EMERGÊNCIA
COM 8 UNIDADES SEQUENCIAIS

- Controle de tráfego
- Sinalização de áreas de risco
- Identificação de alerta para caminhões,
empilhadeira, carregadeiras
- Construção e manutenção de estradas e pontes
- Operação de busca e salvamento
- Entre outras diversas aplicações.

Perfeito para qualquer situação que requeira
uma resposta rápida, bem como:

Cod. Vale: FER56104



Conheça nossa linha completa



- Potente Lanterna Recarregável 
de grande porte
- Lâmpada especial 10 Watt Cree LED

Com opção de acionamento
por SENSOR DE MOVIMENTO

- Leve e compacta com design moderno
- Potente lanterna de cabeça LED, 
- Cinta de tecido elástico com interior 
emborrachado. Para uso em a cabeça ou 
capacete

- Extra Potente Lanterna Recarregável 
de grande porte
- Lâmpada especial HID 35W

Cod. Vale: FER55972 a

Cod. Vale: FER56074
Cod. Vale: FER56120

https://www.youtube.com/watch?v=MAQ3vPDihSU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=MAQ3vPDihSU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=8QUhAhLFnDE
https://www.youtube.com/watch?v=8QUhAhLFnDE
https://www.youtube.com/watch?v=3_SS18Mxg0k
https://www.youtube.com/watch?v=3_SS18Mxg0k


Refletor antiexplosão zona 0
Base magnética
Inclinação Multiângulo

XPR-5592GX

Potente e flexível refletor 
recarregável
- Base magnética com ímãs 
incorporados para fixação 
em partes metálicas

GALAXY PRO

Leve, compacto e recarregável.
Testado e aprovado nas maiores
industrias do mundo

Cod. Vale: FER56082 Cod. Vale: FER61444

https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=V5lcUh9pCYk
https://www.youtube.com/watch?v=V5lcUh9pCYk
https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=3s


- Iluminação 360 graus
- Potente Kit de iluminação baseado 
em um tripé.
- Simples e muito prático de montar 
e desmontar

- Bluetooth  - Controle da iluminação via APP
- Brilha no escuro – visível no escuro
- Power bank- carregue seu telefone
- IP67 - resistência à água e a poeira

SOLARIS PRO 16.000

- Iluminação retrátil, compacto e leve
- Ilumina até 500m de distância
- Defina as horas de execução 
necessárias

Cod. Vale: FER63019

https://www.youtube.com/watch?v=4MpT_XiAduQ
https://www.youtube.com/watch?v=4MpT_XiAduQ
https://www.youtube.com/watch?v=OTE2mHgcy9E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OTE2mHgcy9E&t=1s


KIT SINALIZADOR DE EMERGÊNCIA
COM 8 UNIDADES SEQUENCIAIS

- Controle de tráfego
- Sinalização de áreas de risco
- Identificação de alerta para caminhões,
empilhadeira, carregadeiras
- Construção e manutenção de estradas e pontes
- Operação de busca e salvamento
- Entre outras diversas aplicações.

Perfeito para qualquer situação que requeira
uma resposta rápida, bem como:

Cod. Vale: FER56104



x-Glo FAIXA DE LED
iluminação de alta performance

ANTES DEPOIS

Projetada para fornecer iluminação temporária
e permanente para túneis e câmeras de refúgio.

• Seguro
• Excelente custo benefício
• (IP67)
• Anti chamas
• Fácil manutenção
• Fácil de instalar
• Energia eficiente
• Resistente à impactos e choque
• Praticamente indestrutível
• Alta durabilidade

Cod. Vale: ELE42256 a



Por último, lançamos há pouco tempo no mercado nossa 
Lanterna Tipo Mineiro, sendo mais potente, robusta
e com características únicas, tem sido amplamente 
elogiada nos clientes

Raclite DunamisConcorrência

- Clipe de aço inoxidável ajustável para 
alterar o ângulo de iluminação
- Alto grau de IP (68) com estrutura compacta
- Resistente a impacto e chamas
- Intrinsecamente segura

https://youtu.be/O7FKkgeu8P4
https://youtu.be/O7FKkgeu8P4


Lanternas Antiexplosão. 



- Antiexplosão Zonas 0, 1 e 2
- Versátil lanterna estilo caneta.
Fina e leve, pode ser facilmente 

pendurada em bolsos e cintos

Principais modelos

- Antiexplosão Zonas 0, 1 e 2
- Design arrojado, robusta e
ao mesmo tempo leve
- Para o uso em qualquer aplicação

- Antiexplosão Zonas 0, 1 e 2
- Lanterna profissional portátil 
robusta e poderosa
- Certificado INMETRO

- Lanterna de cabeça 
ANTIEXPLOSÃO ZONA 0
- Leve e compacta com design 
arrojado
- Cinta elástica de tecido com 
interior emborrachado. Para o uso 
na cabeça ou no capacete

- Lanterna de cabeça 
ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado 
INMETRO
- Portátil tipo mineiro
- Cinta elástica de tecido com 
interior emborrachado. Para o 
uso na cabeça ou no capacete

XPR-5568GX

Potente Lanterna Tipo 
Cotovelo com cabeça
giratória de 90°
Antiexplosão Zona 0 
Recarregável

Cod. Vale: FER56043

Cod. Vale: FER55963

Cod. Vale: FER56025

https://www.youtube.com/watch?v=1CZ_ZzYQGwA
https://www.youtube.com/watch?v=1CZ_ZzYQGwA
https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc
https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc
https://www.youtube.com/watch?v=tpIH3hikUJc
https://www.youtube.com/watch?v=tpIH3hikUJc
https://www.youtube.com/watch?v=6txHb2gqliA
https://www.youtube.com/watch?v=6txHb2gqliA
https://www.youtube.com/watch?v=2T_uP-vORfE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=2T_uP-vORfE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=0L8ye9J6tMo&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=0L8ye9J6tMo&t=14s


Porque as industrias
necessitam dos nossos produtos! 

Grande parte, ou praticamente todas as industrias 
possuem uma ou varias áreas classificadas. 
O que é isso?
Todo local sujeito á probabilidade da existência ou
formação de uma atmosfera explosiva

Atmosfera explosiva:
É uma mistura de substâncias inflamáveis 
na forma de gases, vapores, poeiras ou
fibras com o oxigênio, que em contato com 
uma fonte de ignição qualquer poderá 
provocar explosão.

Exemplo de como 
Zonas de área perigosa
podem ocorrer em 
circunstâncias típicas 
de classificação 
ZONA 0, ZONA 1
e ZONA 2

Iluminação Antiexplosão: Definição de zoneamento (gases e vapores):
Zona 0 – Local onde a ocorrência de mistura inflamável/explosiva por 
gases ou vapores é continua ou existe por longos períodos.
Zona 1 – É um local onde a atmosfera explosiva está presente em forma 
ocasional e em condições normais de operação, sendo normalmente 
geradas por fontes de risco de grau primário.
Zona 2 – É um local onde a atmosfera explosiva está presente somente 
em condições anormais de operação e persiste somente por curtos 
períodos de tempo, sendo geradas normalmente pro fontes de risco de 
Grau secundário.

Definição de zoneamento (poeiras e fibras):

Zona 20 – É um local em que a atmosfera explosiva, em forma de nuvem
de poeira, está presente de forma permanente, por longos períodos ou 
ainda frequentemente (estas zonas, igual que gases e vapores, são 
geradas por fontes de risco de grau contínuo).
Zona 21 – É um local em que a atmosfera explosiva em forma de nuvem 
de pó está presente em forma ocasional em condições normais de 
operação da unidade (estas zonas, igual que gases e vapores, são 
geradas por fontes de risco de grau primário).
Zona 22 – É um local onde a atmosfera explosiva em forma de nuvem
de pó existirá somente em condições anormais de operação e se existir 
será somente por curto período de tempo (estas zonas, igual que gases e 
vapores são geradas por fontes de risco de grau secundário)



São lanternas voltadas para uso em áreas classificadas (atmosfera explosiva).

Características das Lanternas Antiexplosão Raclite:

Porque as
Lanternas Antiexplosão Raclite!

Todas são certificadas pelos principais órgãos EX internacionais e o Inmetro

Proteção especial:
Protege o compartimento das 
pilhas e da lâmpada evitando que 
os usuários troque as pilhas em 
locais perigosos

Botão deslizante de liga/desliga
de fácil manuseio

Válvula de H²: 
Libera a pressão do gás

Corpo antiderrapante
e altamente resistente
(ABS + PC)

Lâmpada Cree XP-G2
LED de alto brilho

Vedação O’ring

Lente especial de
Nylon anti-impacto



Quem usa as
Lanternas Antiexplosão Raclite!

Diversas empresas do Brasil escolhem e confiam nas Lanternas Raclite, tais como: 

E centenas de outras grandes, médias e pequenas empresas.



CONTATO: Comercial

Unidade Campinas:
(19) 3271.1343 | 3279.1512
ZAP 99899.1119
vendas@jfriasgomes.com.br

Unidade Fortaleza:
(85) 98125.1579
fortaleza@jfriasgomes.com.br

Unidade Porto Alegre:
(51) 99167.7150
cris.alves@jfriasgomes.com.br

www.jfriasgomes.com.br

mailto:vendas@jfriasgomes.com.br
mailto:fortaleza@jfriasgomes.com.br
mailto:Cris.alves@jfriasgomes.com.br
http://www.jfriasgomes.com.br/
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