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Caros clientes,
Estamos muito felizes por apresentar a vocês o portfólio da Messer Cutting Systems do Brasil.
Para nós, esta é mais uma conquista entre as muitas que obtivemos desde o início das nossas atividades no Brasil. Na época,
começamos produzindo um modelo específico de máquina e hoje possuímos uma linha de produtos tão variada quanto os setores de
mercado que atendemos. É por isso que além de líder de mercado no nosso segmento, a Messer é a parceira ideal para atender as
mais diversas necessidades, inclusive as da sua empresa, quando o assunto é corte térmico.
Oferecemos uma solução completa e econômica; tecnologia alemã em um produto nacional, o que garante, por exemplo, a utilização
de Finame; confiança, já que mais de 30% de todos os nossos clientes possuem mais de um equipamento Messer; assistência e
assessoria técnica, além de manutenção preventiva e corretiva; infraestrutura e mais de 7 mil peças de reposição e consumíveis em
estoque; show room com máquinas para demonstração; área para realização de retrofit; treinamentos, representantes regionais e
muito mais.
Outro motivo de muito orgulho para nós é o nosso time, que, assim como a companhia, também tem crescido dia-a-dia. Os
colaboradores da Messer possuem espírito jovem e são entusiasmados, inovadores e voltados para a satisfação de nossos clientes.
Tudo isso contribui para um agradável clima de trabalho que se reverte no excelente atendimento que prestamos, o que nos permite
ser simplesmente diferentes.
A Messer Cutting Systems do Brasil está estrategicamente posicionada para superar as metas propostas, manter seu crescimento e
proporcionar um contentamento cada vez maior. Sabemos que sem a parceria de nossos clientes, que são fundamentais para nós,
tudo o que relatamos não seria possível. É por isso que aproveitamos a ocasião para dizer ‘‘muito obrigado’’. Esperamos que essa
relação de confiança e sucesso, que pode estar apenas começando ou já possuir laços fortes, dure por muitos e muitos anos.

MUITAS COMPETÊNCIAS. UM MUNDO.
O MUNDO MESSER

A marca Messer representa uma presença constante nos mercados de gases industriais e tecnologia de corte.
Desde 1898, o grupo Messer e o grupo Messer Eutectic Castolin (MEC) operam sob a marca “Part of the Messer
World", o que significa que fazem parte do grupo de empresas “Messer World".
Todas elas oferecem know-how e produtos específicos para cada aplicação, que prolongam a vida útil e melhoram
significativamente os meios e os processos de produção.

ASCO Kohlensäure é fornecedora de soluções individuais
e completas de CO2.
BIT Analytical Instruments produz instrumentos técnicos
de precisão para aplicações médicas.
Messer Gases é a maior empresa de gás industrial com
gestão familiar do mundo.

Messer Cutting Systems oferece uma gama completa de
soluções de corte térmico e é especializada em
equipamentos de oxicorte.
MesserSoft é o parceiro de software para os clientes da
Messer Cutting Systems.
Messer Medical Home Care concentra-se em atividades
no setor de internação domiciliar.
Spectron Gas Control Systems é especialista em
sistemas para fornecimento de gás.

Messer World
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No país desde 2007, a Messer Cutting Systems do Brasil é uma das cinco fábricas
da divisão de corte térmico do grupo alemão Messer, líder mundial em vendas de
máquinas nos segmentos plasma, oxicorte e laser.
Localizada em Jundiaí, interior de São Paulo, a Messer Cutting Systems do Brasil
produz máquinas com tecnologia que proporciona precisão, qualidade, produtividade e a melhor relação custo benefício ao processo industrial de corte de metais.
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TECNOLOGIAS DE CORTE

OXICORTE E PLASMA

Oxicorte, plasma ou laser - qual processo é mais adequado e, acima de tudo,
mais econômico para sua aplicação?

OXICORTE
O processo com o melhor custo
benefício. Graças às tecnologias
desenvolvidas e patenteadas pela
Messer, oferece qualidade de corte e
tolerâncias jamais vistas para o
corte de materiais ferrosos.

Espessura da chapa:
3 mm — 800 mm (usual 300 mm)

PLASMA
O corte a plasma é um processo
rápido e preciso para cortar com alta
qualidade aços não ferrosos ou ligas
especiais, bem como alumínio.

Espessura da chapa:
Aço carbono: 1 mm — 80 mm
Aço inoxidável: 3 mm — 160 mm
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TerraBlade 4.0
INOVADORA E TECNOLÓGICA
A TerraBlade 4.0 é um equipamento inovador. À máquina,
que foi desenvolvida para atender o conceito da indústria 4.0,
assume o controle de todas as necessidades de produção e
possui excelente custo-benefício. Os principais benefícios
incluem a instalação completa do equipamento, que é rápida e
simples, e a facilidade de operação, oferecendo flexibilidade
para produzir com rapidez, precisão e economia. Compacta,

DADOS TÉCNICOS
- Largura de trabalho: até 3500 mm
- Velocidade de posicionamento: 35 m/min
- Processos de corte: oxicorte e plasma
* Dependendo das ferramentas da máquina
* Para aplicações especiais

com alta tecnologia e garantia de qualidade Messer, a TerraBlade 4.0 pode operar com até duas ferramentas,
plasma e/ou oxicorte, todas com controle de altura e ignição automática.

TerraBlade 4.0
Distância entre trilhos

3500

4000

Largura útil de corte*

3000

3500

Largura total

4651

5152

Comprimento da caixa de rodas

1400

1400

Altura total

2612

2612

Altura dos trilhos

517

517

todos os valores em mm
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MultiTherm®
VERSÁTIL E EFICIENTE
Seja corte a plasma (reto ou chanfrado), oxicorte com várias
tochas, laser, marcação, perfuração ou uma combinação de
todos esses processos, a MultiTherm® é a máquina ideal
para você. O equipamento apresenta altas velocidades de
posicionamento e de corte, mesmo em contornos
apertados. A operação de múltiplas tochas para se obter
alta produtividade também é possível, com oxicorte,
plasma e laser.

DADOS TÉCNICOS
- Largura de trabalho: até 4m*
- Velocidade de deslocamento: até 35 m/min
- Comprimento de trabalho: quase ilimitado
- Processos de corte: oxicorte e plasma
- Ferramentas opcionais: chanfrador plasma, chanfrador
oxicorte, furadeira
- Processos de marcação: pó, plasma, telesis e InkJet
- Otimização de processos
- Messer Hole Technology
* Dependendo das ferramentas da máquina

MultiTherm ®
Distância entre trilhos

4000

5000

Largura útil de corte*

3000

4000

Largura total

5070

6070

Comprimento da caixa de rodas

1940

1940

Altura total

1997

1997

Altura dos trilhos

517

517

todos os valores em mm
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OmniMat
MÁQUINA PARA TAREFAS ESPECIAIS
®

DADOS TÉCNICOS

Esta máquina foi especialmente construída para guiar com
precisão até mesmo as ferramentas mais pesadas. O CNC
Messer controla o equipamento que possui pórtico
robusto, dupla motorização longitudinal e guias lineares
de alta precisão, o que permite um corte exato e
consistente, mesmo que a máquina seja usada durante
24h consecutivas. Seja com oxicorte, plasma, corte reto,
em chanfro ou furação, a OmniMat® é a solução ideal
para as mais complexas condições de corte e a máquina
mais robusta produzida no Brasil.

- Largura de trabalho: até 7,8 m*
- Número máximo de tochas que a máquina suporta: 18
(com tela de 24’’)
- Velocidade de deslocamento: até 35 m/min
- Perfuração automática de até 130 mm
- Opcionais: plataforma para operador, câmara de vídeo,
scanner para referência da chapa e corte espelhado
simultâneo
- Otimização de processos
- Messer Hole Technology
- Processos de marcação: pó, plasma, telesis e InkJet
* Dependendo das ferramentas da máquina

OmniMat ®
Distância entre trilhos

4000

5000

6000

6500

7000

7500

8000

8800

Largura útil de corte*

3000

4000

5000

5500

6000

6500

7000

7800

Largura total

4935

5965

6935

7435

7935

8435

8935

9735

Comprimento da caixa de rodas

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

Altura total

2117

2117

2117

2117

2117

2117

2117

2117

Altura dos trilhos

517

517

517

517

517

517

517

517

todos os valores em mm
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MÁQUINAS ESPECIAIS
QUILÔMETROS DE PRECISÃO
Tão variadas quanto nosso portfólio de produtos são as necessidades
dos diferentes segmentos industriais que atendemos. Além de fornecer
máquinas de corte com tecnologia de ponta e alta confiabilidade,
também oferecemos know-how, suporte em aplicação e projeto,
engenharia e treinamentos.
As máquinas especiais desenvolvidas pela Messer para atender aplicações
específicas são usadas, por exemplo, na construção naval e na fabricação de
torres de turbinas eólicas.

Processos e Sistemas

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
CORTE EM CHANFRO COM OXICORTE,
PLASMA E LASER
Chanfro com Plasma Bevel-R
o Bevel-R ® da Messer Cutting Systems pode cortar
perfis de chanfros (não verticais) com precisão em
quase todo tipo de contorno. Quando programado
para chanfrar, o deslocamento do ângulo, a
compensação e a taxa de avanço são controlados
pelo mesmo programa NC de peças, tudo de forma
automática e com precisão, enquanto outros
parâmetros são inseridos por um banco de dados.
O sistema é usado para criar chanfros em
V, X, Y ou K para superfícies com preparação para
solda ou de peças para montagem.

Tipos de Corte:

I, V, X, Y, ou K

Espessura do
material chanfrado:

até 50 mm

Espessura do
material para
cortes verticais:

até 100 mm

Ângulo máximo
(dependendo da
unidade plasma):

45°

DESCRIÇÃO DO SISTEMA
Projetado rígido e compacto, que pode ser integrado em nossas
máquinas unificadas. Com +/- 45º e giro infinito, permite chanfrar
contorno em K, V, X, Y ou fazer cortes retos.
Disponível para TerraBlade 4.0

Skew Rotator Infinity
Rotação infinita da unidade (Skew Rotator) sobre
seu próprio eixo
Inclinação da tocha do mínimo ao máximo no
momento do corte (durante a interpolação)
Sistema anti-colisão
O ângulo do chanfro pode ser positivo e negativo
em um mesmo segmento
Sistema de movimentação da tocha sem arco
Sistema de movimentação da tocha
Disponível para OmniMat

Tipos de chanfro:

I, V, X, Y

Espessura do
material chanfrado:

até 50 mm

Espessura do
material para
cortes verticais:
Com edge start:

até 50 mm
até 100 mm

Ângulo máximo
(dependendo da
unidade plasma):

52°

Tipos de chanfro:

I, K, V, X, Y

Espessura do
material chanfrado:

até 80 mm*

Espessura do
material para
cortes verticais:

até 150 mm

Ângulo máximo:

60°

Dafl
Rotação infinita da unidade sobre
seu próprio eixo
Inclinação da tocha do mínimo ao
máximo no momento do corte
(durante a interpolação)
O ângulo do chanfro pode ser
positivo e negativo em um mesmo
segmento
Disponível para OmiMat e Sicomat

* para unidades manuais
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EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
SUSPENSÕES, ALFA, GLOBAL CONTROL
SUSPENSÕES
As mais rápidas da categoria
Nossas suspensões fornecem alta velocidade,
movimento suave da unidade e controle de
altura com precisão. As suspensões equipadas
com o sensor de colisão SureStop garantem
proteção contra colisão e evitam danos à tocha
e à suspensão.

MODELOS
OXICORTE: EL-170,
sensor de colisão
SureStop, ARKI para
detecção de altura.
PLASMA: SL e CSL
com sensor de colisão
SureStop e o PlateRider

ALFA
O maçarico de oxicorte do futuro
Sistema magnético de detecção de altura confiável e patenteado
O anel sensor e os cabos adicionais não estão mais presentes, portanto,
não há desgaste do sensor e não é necessário trocá-lo para diferentes
espessuras de material
Sem necessidade de alterar o anel sensor para materiais diferentes
Melhor aproveitamento do material através de uma melhor detecção até
a borda da placa
Com a tocha ALFA, é possível realizar a troca rápida de bicos sem o uso
de ferramentas. Os tempos de preparação são significativamente reduzidos

Global Control
CNC's de última geração
Controle automático e manual dos processos de corte
Bases de dados: tecnologia, materiais e consumíveis
Compensação de alinhamento da placa
Posicionamento da tocha realizado com câmera ou diodo laser
(opcional)
Edição/exibição gráfica dos elementos do plano nesting
Display gráfico da posição atual da tocha com função zoom
Diagnóstico de serviço/manutenção
Importação de formatos DIN/ESSI
Global Reporter: captura e avaliação de dados da máquina (opcional)
Tela de até 24”
formafo ESSI se solicitado
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EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MARCADORES E FURAÇÃO
Inkjet
Sistema para impressão de linhas,
contornos e caracteres alfanuméricos.
As placas são marcadas de forma rápida
e silenciosa, sem influências negativas
na superfície.

Velocidade máxima de marcação:
Sistema de jato único: 3 - 35 m/
min (linhas)
Sistemas multi-jato: 3 - 26 m/
min (por caractere)

Marcação a plasma
A unidade de marcação a plasma derrete a superfície da chapa e permite
uma marcação rápida e precisa, com larguras de linha de 0,5 a 1,5 mm,
dependendo da aplicação.
Característica específica
da fonte plasma.

Telesis
Punção (pino cônico) com a ponta de material com alta dureza, acionado pneumaticamente
com uma alta aceleração marcando na chapa com alta velocidade letras e caracteres;
também adequado à gravação de linhas e contornos.
A profundidade da marcação depende de muitos fatores, incluindo a dureza e a espessura
da chapa. Profundidades de 0,15 mm - 0,27 mm no geral são possíveis em chapa de aço
carbono (não em chapas especiais).
Gravação permanente com profundidade de gravação variável.

Furação
Precisa de furação?
Equipe sua máquina Messer com uma furadeira para os casos
em que é necessário:
Furos de alta precisão
Diâmetro do orifício menor que a espessura do material
Quando os furos não podem ser feitos com um processo de corte térmico
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MESAS DE CORTE E FILTROS
SEGURANÇA E PROTEÇÃO AMBIENTAL
Filtros de exaustão
Juntamente com nossos parceiros oferecemos filtros de alta qualidade,
especialmente projetados para as máquinas de corte da Messer. Nós nos esforçamos
para obter o mais alto padrão de saúde e segurança, e fornecemos suporte técnico
e soluções econômicas. Os filtros podem ser colocados em ambientes fechados ou
ao ar livre.

Mesas de corte com extração de fumos
As mesas de corte com extração de
fumos fabricadas por nossos parceiros
satisfazem os requisitos para uma
ótima condição de produção com
oxicorte, plasma ou corte a laser.
Segurança e confiabilidade para o
operador da máquina, alta eficiência
energética e layout adequado ao
processo de produção são os critérios
seguidos pela Messer para fornecer a
melhor mesa de corte para todas as
aplicações.

Para um processo simples de
limpeza das mesas, a Messer
oferece bandejas de escória, bem
como sistemas automáticos
integrados nas mesas e
combinados com o processo de
corte. Estes também são
adequados para a remoção de
peças pequenas e incluem:
alimentadores de vibração, mesas
transportadoras de raspadores e
mesas transportadoras de correia.

Cabine acústica para enclausuramento
O enclausuramento torna o seu equipamento de corte a plasma muito mais seguro para
os operadores e com grandes ganhos para o ambiente de trabalho, pois torna a operação
mais limpa e com diminuição dos ruídos gerados pelo corte a plasma.

Processos e Sistemas
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SOFTWARE MESSER
PARA PROCESSOS E PRODUÇAO
Máquinas e software de um único fornecedor
Na indústria 4.0 a produção está integrada com a mais
moderna tecnologia de informação e comunicação.
Isso torna possível produtos sob medida para atender
às necessidades individuais do cliente - com economia
e alta qualidade.
As máquinas e softwares da Messer garantem o máximo
aproveitamento dos recursos disponíveis. Todos os
processos trabalham juntos de maneira suave. A gestão
da informação ocorre perfeitamente desde o design da
peça até a criação de planos de nesting, a transferência
dos planos para a máquina e, finalmente, o corte das
peças. Isso garante um trabalho eficiente com os mais
altos padrões de qualidade. Porque se a qualidade, o
preço e os tempos estão certos, a sua competitividade
também estará.

Tecnologia da informação para máquinas
OmniWin é um software moderno e flexível de design e
e nesting, que se adapta de maneira inteligente à sua
máquina e às suas necessidades de corte. Ele assume
todas as tarefas de corte de uma produção baseada em
pedidos com máquinas de corte térmico CNC. O
OmniWin é eficaz e econômico para pequenas operações
de produção na indústria de máquinas e manufatura,
bem como na fabricação just-in-time com quantidades
variáveis em operações de corte personalizadas.
OmniWin é a ferramenta ideal para planejamento de
produção com oxicorte, plasma e laser
em máquinas CNC.

OmniBevel é o produto de software profissional para corte
chanfrado. Representa cortes retos, furos cilíndricos, ângulos de
chanfro exatos e peças com precisão dimensional absoluta.
A aplicação também é caracterizada por uma enorme flexibilidade.
Quase todos os parâmetros de tecnologia possíveis e detalhes de
operação podem ser ajustados. O OmniBevel proporciona ótimos
resultados de corte e permite que sua máquina atinja tudo o que é
possível com o corte chanfrado.
OmniFab é o software que oferece a você uma solução sob medida
para sua produção baseada em pedidos. Integra a tecnologia de
engenharia mecânica da Messer em seus processos de negócios.
Por ser modular, pode crescer conforme for preciso. Os módulos
podem ser combinados e adaptados às suas necessidades. Ele
automatiza os seus processos, pois todos os sistemas trabalham
"de mãos dadas" em toda a cadeia de valor da empresa; torna os
resultados transparentes, pois os tempos de produção são
pré-calculados e o uso de material é comparado com dados reais
e ajustado automaticamente; e aumenta a disponibilidade de suas
máquinas, pois a partir dos dados do equipamento, você pode
gerar intervalos de manutenção planejados e descobrir potencial
para otimização. Resultado: vantagem competitiva por meio do
aumento da eficiência de produção.
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360º PÓS-VENDA MESSER DO BRASIL
COMPROMETIDO COM SUA COMPETITIVIDADE
E PRODUTIVIDADE

Manutenção
Corretiva

Peças, acessórios
e consumíveis

Manutenção
Preventiva

Retroﬁt

Normatização
e adequação
a NR12

360˚

Treinamentos

PÓS-VENDA
MESSER DO BRASIL

Locação de
peças e CNC’s

Virtual Service
(acesso remoto)
Consultoria
de Aplicação

Software

Em conjunto com nossos serviços, a máquina Messer garante máxima eficácia em termos de custo total do seu sistema. Disponibilizamos
as melhores opções de manutenção e suporte com alto nível de qualidade e profissionalismo.
Com o conceito 360°, oferecemos diversos serviços que você pode combinar de forma individual e flexível, conforme suas necessidades.
Entre em contato conosco e conheça melhor cada um dos nossos serviços.

Processos e Sistemas

PEÇAS E CONSUMÍVEIS
TUDO PARA MANTER SUA PRODUÇÃO FUNCIONANDO
A garantia da melhor produtividade de corte está na
utilização de peças de reposição e consumíveis
originais. A Messer oferece tudo isso com entrega
rápida e os melhores preços do mercado, pois a empresa é o
maior cliente mundial da Hypertherm e da Kjellberg.
A capacitação técnica, a conduta ética e o
comprometimento com os clientes é que fez da
Messer um dos mais importantes revendedores
autorizados desses fornecedores, com competência
para especificar, instalar, treinar e prestar serviço de
manutenção.
Já para a área de oxicorte, a Messer comercializa suas
próprias peças de reposição. Os bicos e capas Gricut,
por exemplo, têm maior rendimento e podem ser
instalados em qualquer maçarico Messer com gás
propano.
Em nosso Departamento de Vendas Internas você
sempre encontrará um grande estoque de peças, com
a maioria dos itens à pronta entrega. 97% dos nossos
pedidos são enviados dentro de 24 a 48 horas.
Para minimizar qualquer tempo de inatividade, nosso
Departamento de Vendas Internas pode despachar seu
pedido no mesmo dia.

Consumíveis plasma Hypertherm

Oxicorte Messer - Maçarico Alfa
Resumindo, com a Messer você não investe somente
em um produto, mas sim em durabilidade, alto desempenho,
confiança, estabilidade nos processos de corte e em um
ótimo custo benefício.
Entre em contato conosco e saiba mais sobre nossos
acordos especiais de fornecimento para garantir a
você os melhores preços!

Consumíveis plasma Kjellberg

Oxicorte Messer - Maçarico Alfa
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TREINAMENTOS

USE OS PRODUTOS MESSER DE MANEIRA MAIS EFICAZ
Desde o início da nossa história, a orientação ao cliente é um pilar sobre o qual o sucesso excepcional da marca Messer se baseia.
Isto também inclui a inovação e os elevados padrões de tecnologia das máquinas Messer. No entanto, até mesmo a melhor tecnologia só pode ser aplicada e executada por meio de um operador treinado para tal atividade. É por isso que a capacitação da equipe
que irá operar a máquina é extremamente importante para o correto funcionamento do equipamento.
A Messer oferece o melhor e mais completo programa de treinamento para operadores e programadores de máquinas de corte
térmico. Nossos experientes instrutores são preparados para transmitir de forma eficaz e prática todos os conhecimentos
necessários para se obter o máximo de nossos equipamentos, instalações e softwares.

Workshops gratuitos (conforme nossa programação anual)
Quatro vezes ao ano realizamos um treinamento gratuito para clientes em nossa fábrica. Trata-se de uma oportunidade incrível para
atualizar sua equipe ou obter conhecimentos sobre as máquinas, ferramentas e softwares da Messer, e assim extrair os melhores
resultados e máxima eficiência para a sua produção. Entre em contato conosco e obtenha nosso cronograma.

Treinamento de operação
Transformamos seus operadores em profissionais altamente capacitados!
Como? Nós simplesmente transmitimos aos seus operadores o conhecimento sobre como obter o melhor do seu sistema de corte.
Os cursos são estruturados por conteúdo, básicos e avançados, para que cada participante possa acompanhar a partir de seu nível
de conhecimento individual.

Treinamento de manuteção
Capacitamos sua equipe de manutenção para realizar as análises e intervenções técnicas relacionadas aos equipamentos Messer.
Nossos instrutores fornecem ferramentas de diagnóstico e reparo a fim de se obter os melhores resultados, mesmo diante das
tarefas mais difíceis de manutenção.

Treinamento de software
Transformamos seus programadores em especialistas capazes de otimizar materiais e recursos, para que você possa alcançar seu
potencial total de desempenho. Nossos experientes instrutores transmitem ao seu pessoal todo o conhecimento sobre nossos
softwares, o que permite que as operações se tornem mais eficientes, simples e transparentes.

Todos os cursos da Messer Cutting Systems podem ser realizados em suas instalações ou diretamente em nossa fábrica. Oferecemos
ainda cursos individuais de acordo com as necessidades de cada cliente (sob encomenda). Fale conosco, certamente encontraremos o
modelo adequado para você!
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RETROFIT
A ALTERNATIVA ECONÔMICA
O retrofit é a atualização da máquina de corte térmico para
uma tecnologia mais recente. Durante esse processo,
modernos controles numéricos computadorizados ou
suspensões da tocha com controle automático de altura
são instalados no equipamento.
Outros componentes típicos de um retrofit são a nova
geração de fontes para corte a plasma ou maçaricos de
oxicorte de alto desempenho.

As vantagens para você
- Aumento de eficiência e produtividade com pouco investimento
- Redução de paradas não programadas do equipamento
- Melhor disponibilidade e vida útil de peças sobressalentes e consumíveis
- Remodelamento de controles CNC, acionamentos, sistemas de controle de
altura, tochas, mangueiras, cabos, rolamentos, mesas de corte e muito mais
- Desmontagem e reconstrução completas
- Documentação abrangente, incluindo esquemas
- Pré-montagem antes do envio, para uma instalação mais rápida

WE ARE A WORLD COMPANY

Providing precision cutting solutions worldwide

LOCATIONS

Menomonee Falls, Wisconsin, U.S.A.
São Paulo, Brazil
Groβ-Umstadt, Germany

Kushan City, China
Coimbatore, India
Toronto, Canada

Cuautitlan Izcalli, Mexico

Item N°.: 0.815.576 ©Messer Cutting Systems do Brasil Ltda 2022
As descrições, dados técnicos e ilustrações contidas nesta publicação são disponibilizadas única e exclusivamente como referência.
O fabricante se reserva o direito de modiﬁcar seus produtos sem prévio aviso.
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