
 

 

 

 

Sonorização da Igreja Internacional da Graça 

de Deus, em Santos, com produtos Attack 

O trabalho foi desenvolvido pela Deep Sound, empresa especializada 

em sonorização de templos e igrejas. 

 

Sistema Attack na IIGD Santos / Foto: Deep Sound.  

O trabalho de sonorização não é simplesmente aumentar o volume e 
apertar botões. Exige muito mais. Nas Igrejas e Templos, além de escolher 
bons equipamentos de áudio é preciso ter profissionais altamente qualificados 
para manusear estes produtos, bem como, realizar a instalação adequada 
conforme o espaço necessita.  

A Deep Sound Sonorização, empresa prestadora de serviços localizada na 
cidade de São Paulo, especializada em projetos para templos e igrejas, oferece 
suporte e instalação de equipamentos de som e é uma das empresas parceiras 
da Attack.  

 

 



 

 

 

 

Nos dias 21 e 22 de dezembro de 2014, a Deep Sound instalou na Igreja 
Internacional da Graça de Deus em Santos, produtos da Attack. O trabalho 
envolveu quatro profissionais, dois da IIGD, Tiago Martines e Edney Mariano e 
dois profissionais da Deep Sound, Luiz Alexandria e Felipe Franco.  

Conforme o proprietário da Deep Sound, Luiz Carlos L. Alexandria, com o 
uso dos produtos Attack foi possível ter uma cobertura uniforme no local, com 
um bom timbre, proporcionando um custo benefício muito significativo para o 
cliente.  

Para a IIGD Santos, a Deep Sound utilizou: 

Monitor: Dois VRM1230A e Dois VRM 1220; 

P.A: Dois VRF1550A e Dois VRF 1530;  

Dois sub VRS1510A e Dois sub VRS1560; 

Um processador DBX 260. 

 

Foto: Deep Sound.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Foto: Deep Sound.  

Quem usa, aprova:  

 “Um produto nacional e não há nada no mercado que possa ser 
comparado. Ótimo custo benefício e com certeza, ótimo resultado, 
principalmente agora com essa nova linha Vertcon: um timbre impressionante e 
muita pressão sonora. Outro grande diferencial que nós, da Deep Sound, 
estamos tendo com a Attack é quanto à assistência técnica. Muito eficiente. 
Sempre nos atendendo, sem problemas para troca de mercadorias ou pequenos 
reparos”, comenta Luiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Foto: Deep Sound.  

 

 

Foto: Deep Sound.  

 

 


