“Deixe de se preocupar com a tecnologia e
concentre-se em seu negócio”

‘

INTRODUÇÃO
O clima organizacional de uma empresa é um fator de extrema relevância em uma corporação. Os
colaboradores são parceiros e, quanto mais bem informados e organizados eles estiverem, mais
envolvidos eles estarão com a empresa e estarão mais dispostos a trabalhar para buscar resultados.
Portanto, manter um bom fluxo de informações e uma boa comunicação é essencial em qualquer
organização e pode garantir o sucesso de seu empreendimento.
Nesse contexto, investir no uso de Tecnologia e uma sábia gestão de negócio para otimizar o
compartilhamento de informações em uma empresa e para ampliar o conhecimento do colaborador,
dando-lhe uma visão completa dos processos e até mesmo otimizar a forma como equipes e figuras
estratégicas sem comunicam.
Deixe de se preocupar com a tecnologia e concentre-se em seu negócio. Pensando nisso a
INFOHOUSEBH, entra nesse contexto provendo as soluções adequadas de acordo com a sua
necessidade para que haja um workflow (Fluxo de Trabalho) entre os setores da empresa.
Aqui você encontrará soluções de TI que vão impulsionar seu negócio. Estamos comprometidos com
desenvolvimento e fornecimento de produtos, serviços e soluções inovadoras para ajudar sua
empresa a ter sucesso em um mundo cada vez mais inteligente.
Neste portfólio nós vamos mostrar como podemos agregar tecnologia ao seu negócio para contornar
todos os problemas de TI.
Boa leitura!
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PORTFÓLIO
A INFOHOUSEBH vem para o mercado de Consultoria em TI como uma integradora de soluções com
o intuito de inovar a concepção que a Tecnologia não pode ser visto como custo, mas sim como um
INVESTIMENTO e tem que estar no escopo de qualquer negócio. O nosso foco é prestar uma
consultoria diferenciada, que realmente agregue valor ao negócio de nossos clientes.
Pesquisamos e adotamos constantemente tecnologias emergentes e inovadoras, com excelência na
qualidade de nossos produtos e serviços estabelecendo uma relação de parceria de negócio completa
atuando desde a concepção da idéia até a obtenção dos resultados.

O foco da INFOHOUSEBH é transformar o conhecimento e a Tecnologia da Informação em soluções
de negócios rentáveis e sustentáveis, o que permite aos clientes alcançar uma infraestrutura dinâmica
e eficiente, colocando-os à frente de seus concorrentes.
Os consultores da INFOHOUSEBH são especialistas e se mantêm atualizados nas mais diversas áreas
em TI e por isso têm condições de avaliar e planejar como a tecnologia apoiará a evolução dos
negócios de seus clientes, aumentando as vantagens competitivas e diminuindo custos operacionais,
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o que permite que o cliente mantenha o foco em seu negócio, enquanto a INFOHOUSEBH mantém o
foco em sua área de TI.

QUALIFICAÇÕES E PARCERIAS QUE TRANSFORMAM CONHECIMENTO E TECNOLOGIA EM
SOLUÇÕES DE NEGÓCIO
A INFOHOUSEBH é uma empresa de Consultoria de TI que utiliza conhecimento e tecnologia como
base para soluções de negócios que agregam valores e diferenciais competitivos aos negócios de cada
cliente.
Aliada a grandes fabricantes e parceiros de TI, como a Microsoft, a INFOHOUSEBH mantém um alto
nível de qualidade por meio de qualificações e competências validadas pelos parceiros e
demonstradas na prática em seus clientes.
Conheça as áreas de atuação da INFOHOUSEBH e descubra como podemos agregar mais valores a sua
empresa. Nossos consultores especializados estão aguardando seu contato.

OUTSOURCING EM TI

Planejamento e Consultoria de TI a todos os segmentos de negócios.

ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO DE SISTEMAS

Implantação de Sistemas Operacionais e Administração de Servidores –
Plataforma Windows Server.

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO WEB

Implantação de Firewall – Plataforma Linux para controle e gestão de
acesso à internet.

SOLUÇÕES DE
INFRAESTRUTURA E
VIRTUALIZAÇÃO
DESENVOLVIMENTO
WEB

Soluções Avançadas em Infraestrutura Computacional – Soluções em
Infraestrutura de Redes e Virtualização.

SOLUÇÕES EM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Soluções e Implementação de circuito fechado de televisão (CFTV).

SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO
PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

Especializada em soluções para automação de postos de combustíveis.

VENDAS DE PRODUTOS

Soluções em licenciamento e produtos Microsoft e toda a variedade de
peças e equipamentos para a Área de TI.

Desenvolvimento de Sites Institucionais, Lojas Virtuais (E-Commerce) e
Sistemas Web de acordo com a sua necessidade.
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OUTSOURCING EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Quando se fala em estratégia de negócio, o Outsourcing das áreas de tecnologia transforma-se numa
ferramenta imprescindível para aumentar simultaneamente PRODUTIVIDADE, RENTABILIDADE e
proporcionar MAIOR VANTAGEM COMPETITIVA.
O Outsourcing da área de TI permite a sua empresa:
 Redução de Custos Globais.
 Melhor Abordagem de Negócio.
 Melhoria da Qualidade do Serviço Prestado.

A INFOHOUSEBH atua de forma estratégica e especializada ao agregar conhecimento, tecnologia,
valores e expertise aos seus clientes, nos modelos de terceirização praticados no mercado:
 Gerenciamento e Gestão de toda a área de TI.

MODALIDADES DE OUTSOURCING DE TI PARA GRANDES, MÉDIAS E PEQUENAS
EMPRESAS

DS – Desktop Support
A INFOHOUSEBH oferece a terceirização completa do ambiente de estações de trabalhos
(workstation)
com
sistemas
operacionais
Windows.
Dentre o suporte estão inclusos os seguintes serviços:
Suporte a Software: Suporte a Sistemas Operacionais, Aplicativos Office, Aplicações Corporativas.
Suporte a Hardware: Manutenção de hardware das estações de trabalho incluindo reparos e
substituição de peças e periféricos.
Segurança: Gerenciamento de problemas relacionados a vírus, atualização de vulnerabilidades em
sistemas operacionais, como atualização de Service Packs e Hotfixes disponibilizado pela Microsoft,
atualização de antivírus e vacinas disponibilizados pelos fabricantes. Efetuamos também a gerência
de políticas de segurança local das estações onde serão gerenciadas as permissões de uso dos
equipamentos. Todos os equipamentos podem ser lacrados através de um dispositivo fornecido pela
INFOHOUSEBH para controle de periféricos e componentes.
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SM – Server Management
Administramos todo o seu ambiente de servidores, switches, roteadores, e links de conectividade.
Segue detalhamento dos serviços:
Suporte a Servidores: Administração e Suporte a servidores com sistemas operacionais Windows.
Suporte a Hardware: Manutenção de hardware das estações de trabalho incluindo reparos e
substituição de peças e periféricos.
Basic Services: Administração e Suporte a Serviços básicos de infraestrutura de servidores, como DNS,
DHCP, Servidores de Arquivos, Servidores de Impressão e Virtualização.
Web Services: Administração e Suporte a Servidores WEB como IIS.
Segurança: Gerenciamento de serviços de segurança, como Firewall, Proxy para navegação na
internet incluindo filtros de conteúdo e regras de acesso, ferramentas de AntiSpam, ferramenta IDS,
antivírus, políticas de acesso, VPNs e logs de acesso ao ambiente.
Conectividade: Oferecemos suporte e gerenciamento de todos os roteadores, switches e links de
conectividade.
Monitoração: Utilizamos ferramentas de altíssima qualidade para monitoração de todos os
servidores, roteadores, switches e links de conectividade. Com este serviços é possível antecipar
problemas como alta utilização de memória, CPU, discos, IO, sobrecarga de tráfego nos links de
conectividade, e até mesmo abertura de chamado automáticos em ferramentas de Service Desk.
SD – Service Desk
A INFOHOUSEBH oferece serviços de Service Desk visando efetuar o atendimento de 1º nível a
usuários de computadores. Nossa central de atendimento possui analistas com conhecimento em
tecnologias Microsoft permitindo alta qualidade técnica no suporte e maior velocidade na solução e
encaminhamento dos problemas.
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METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS
O Gerenciamento de Serviços de TI, tendo como sustentação o modelo preconizado pela
biblioteca conhecida por ITIL (lnformation Technology lnfrastructure Library), tem se tornado a
mais contundente referência para a efetiva gestão dos ambientes de tecnologia da informação e
um importante instrumento para a melhoria dos serviços oferecidos às organizações.
Entendendo esta nova ordem da gestão de TI e buscando inovação, padronização e excelência
em prestação de serviços, trabalhamos sistematicamente no sentido de adotar e aplicar as
melhores práticas preconizadas na ITIL no dia-a-dia de suas operações e na sustentação de suas
iniciativas de prestação de serviços.
Podemos apontar benefícios esperados para nossos clientes, com base na melhoria contínua de
processos da biblioteca:
 Dimensionar adequadamente os recursos para cobrir o escopo proposto;
 Garantir consistência e uniformidade na qualidade dos serviços;
 Obter redução de custos ao longo do tempo;
 Flexibilizar e agilizar a implementação de novas solicitações e mudanças;
 Revisar e Implementar novos Acordos de Nível de Serviço (SLAs),
otimizando resultados da operação da infraestrutura de TI;

NS – Network Services
Implantação e Reestruturação de Ambientes de Cabling. A INFOHOUSEBH torna isso possível
realizando projetos e executando obras completas de infraestrutura.












Projeto de Redes de Dados;
Identificação da necessidade do cliente;
Pré-projeto;
Memorial Descritivo (pré-projeto que objetiva a equiparação técnica de todos os
materiais a serem utilizados no projeto, bem como a qualidade da execução a ser
empregada).
Execução;
Documentação;
Diagrama Geral da Rede;
Diagrama Detalhado da Rede;
Emissão de documentação prévia.
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Soluções de Conectividade e Otimização da Produtividade (VPN)
A solução de Conectividade e o modelo de Otimização da Produtividade entre Matriz x Filiais envolve
um conjunto completo de tecnologias que ajuda o gerenciamento e o controle de conteúdo, além de
dados e processos em todas as áreas da empresa do cliente. Nossa solução de Conectividade ajuda a
simplificar o trabalho em equipe, agiliza o gerenciamento de processos e conteúdo e melhora a
tomada de decisões, além de aumentar a capacidade de reação da área de TI, reforçando seu impacto
estratégico na empresa.
As capacidades envolvidas nesse modelo são:
Colaboração e Comunicações Unificadas
Comunicação efetiva e compartilhamento de documentos independentemente do lugar ou do tempo.
Ferramentas que simplificam o trabalho em equipe.
A INFOHOUSEBH fornece soluções de infraestrutura de colaboração e comunicações seguras, que
atendem às exigências da empresa e, ao mesmo tempo, aproveitam investimentos existentes.
Experiência de usuário mais flexível e avançada com o mais abrangente conjunto de recursos, fácil de
implantar, gerenciar e integrar com sistemas existentes, apoiado por uma comunidade global de
provedores de soluções e implementação.
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Automação Comercial
Assessoria em processos de informatização para empresas de pequeno, médio e grande
porte. Identificamos a necessidade do cliente de acordo com o seu negócio e indicamos software de
gestão, equipamentos e informações essenciais.

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS

Soluções de gerenciamento de sistemas que ajudam os clientes a melhorar a eficiência operacional
e a obter melhores controles sobre os investimentos em infraestrutura.
A INFOHOUSEBH fornece soluções que se concentram na idealização de infraestrutura de alta
disponibilidade que incluem uma ou mais das seguintes áreas:
 Implementação de tecnologia baseada na Plataforma Windows Server.
 Active Directory e Gerenciamento de Identidade (Usuário).
 Gerenciamento de identidade e acesso para autenticação, autorização e controle de
acesso a compartilhamento de dados.
 Gerenciamento da política de segurança e administração dos serviços aplicados em
Servidores.
Soluções de projeto e implantação de alta disponibilidade de dados e acesso com base no serviço de
Conexão Padrão dos Serviços da Área de Trabalho Remota que melhoram eficiência operacional e
reduzem os riscos de segurança.

SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA

As empresas de hoje exigem que a Tecnologia da Informação seja um facilitador na tomada de decisão
e além disso, também se exige que a TI amplie o impacto no desempenho de seus funcionários e
proporcione soluções ágeis que gerem avanços corporativos.
De fato, uma recente pesquisa revelou que as companhias com infraestrutura e plataformas de TI
otimizadas crescem 3,5% mais rápido e têm empregados muito mais produtivos. Para permitir esse
tipo de crescimento, são necessárias uma INFRAESTRUTURA e uma plataforma de operações que
proporcionem os níveis de gerenciamento, segurança, interoperabilidade e conectividade exigidos
para suportar as necessidades crescentes e dinâmicas de seu negócio.
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O Know-how da INFOHOUSEBH é desenhar e entregar soluções de infraestrutura e soluções
tecnológicas
que
atendam
às
necessidades
reais
dos
seus
clientes.
A palavra INFRAESTRUTURA soa persuasivamente dentro âmbito corporativo, é através dela que
existirá a integração entre hardwares, softwares e usuários. A infraestrutura de TI fornecida pela
INFOHOUSEBH é a solução completa para a gestão de TI automatizando os processos e facilitando a
gestão para tomada de decisão do seu negócio no dia a dia.
O portfólio de produtos e serviços da INFOHOUSEBH possui inovadoras soluções de TI que capacitam
sua empresa a alcançar os resultados corporativos desejados, conectando pessoas, processos e
informações.
Adotamos um conjunto de capacitações que permite a sua empresa beneficiar-se do potencial de
uma Infraestrutura de TI e Plataforma de aplicações integradas. As capacitações fazem parte de quatro
modelos de otimização de infraestrutura de TI, que têm como objetivo melhorar significativamente o
desempenho corporativo, proporcionando agilidade organizacional e redução de custos. Os modelos
são:





Otimização da infraestrutura de Aplicações;
Otimização e Proteção da infraestrutura Básica;
Otimização da infraestrutura de Produtividade;
Otimização da infraestrutura de Mobilidade e Produtividade Corporativa.

Os benefícios de implementar soluções baseadas nas capacitações de otimização da infraestrutura de
TI e Plataforma de Aplicações são:





Reduzir a complexidade de TI e aumentar a agilidade corporativa;
Proporcionar experiências de usuário intuitivas e produtivas;
Aumentar o impacto dos funcionários;
Comunicação interna eficiente;
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INFRAESTRUTURA PARA PRODUTIVIDADE CORPORATIVA
Para proporcionar uma plataforma de aplicação otimizada, você precisa iniciar com a infraestrutura
end-to-end da INFOHOUSEBH. Ela fornece uma base segura, escalonável e interoperável para
abrangentes capacidades por toda a empresa, incluindo identidade e acesso, proteção e recuperação
de dados, pesquisa e comunicações unificadas.

OTIMIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE APLICAÇÕES
Esse modelo tem como propósito mapear os níveis de maturidade da Infraestrutura de aplicações dos
clientes, e então desenvolver planos eficazes para ajudá-los a otimizar seus ativos de TI. Isso permite
que percebam o valor integral de seu investimento na infraestrutura de aplicações, enquanto
habilitam suas principais soluções de negócios. O modelo de Otimização da Infraestrutura de
Aplicações é eficaz no direcionamento da estratégia de infraestrutura de aplicações para a tomada de
decisão de investimento em TI, fornecendo uma clara visão dos benefícios e resultados a serem
obtidos com a implementação da tecnologia, além de um cronograma claro para alcançar essa visão.
As capacidades envolvidas nesse modelo são:
Experiência do Usuário
Com as experiências de usuário altamente inovadoras, produtivas e intuitivas, você pode
aumentar o uso da aplicação na sua empresa, bem como construir soluções diferenciadas que ajudam
a fortalecer o relacionamento com os clientes. A INFOHOUSEBH possui tecnologias, designers e
desenvolvedores especializados em criar ricas experiências interativas para todas as plataformas,
incluindo a Web, estações de trabalhos e dispositivos móveis.
A INFOHOUSEBH cria e implementa soluções com interface de usuário que fornece maior
qualidade de serviço e melhor desenvolvimento de aplicativos no alinhamento com prioridades Line
of Business (áreas de negócio) e empresariais.

DESENVOLVIMENTO WEB

“Soluções web criativas e personalizadas”
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Criamos as mais variadas soluções em internet, que vão desde a criação de site Institucional (que são
canais de informação e relacionamento), landing page (site com conteúdo reduzidos e muito usados
para fins publicitários e promocionais), portais (sites com grande quantidade de informação),
comércio eletrônico (sites B2B e B2C) até sistemas intranet/extranet (ferramentas que auxiliam na
gestão de informação corporativa).
Oferecemos também serviços de assessoria/manutenção e gerenciamento de produtos web (sites,
landing pages, etc), que englobam otimização de site (SEO), atualização de conteúdo, inserção de
novos elementos, publicação de arquivos, consultoria em internet, gerenciamento de hospedagem
entre outros.
Planejamos interfaces pensando em pessoas. Por isso, todas as decisões são tomadas baseadas na
experiência do usuário, com a aplicação de conhecimentos em usabilidade.

DESIGN DE INTERFACE (LAYOUT)

Somos especializados em projetar experiências e solucionar problemas. Tudo isso aliado a um bom
estudo de arquitetura de informação e usabilidade.
Projetamos interfaces para desktops, tablets e smartphones, com toda documentação e
detalhamento necessários para que o desenvolvimento saia perfeito.
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DESIGN RESPOSIVO

Com o crescente uso de dispositivos móveis, como smartphones e tablets, no cotidiano das pessoas,
nada mais justo que seu site se adapte a eles.
Pensando nisso, entregamos aos usuários de cada dispositivo uma experiência única, com uma
navegação sempre intuitiva que se encaixa a necessidade de cada dispositivo, aumentando a visitação
do site consideravelmente.

DESENVOLVIMENTO

Não adianta um site ser bonito se não for rápido, não adianta ele ter diversas funcionalidades se for
inseguro e não adianta ele ser editável se não fácil de você executar as tarefas.
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Então, além de todas as técnicas sempre atuais que usamos durante a programação, focamos nesses
3 itens para que você e seu usuário possam aproveitar todo o site sem dores de cabeça.

COMO TRABALHAMOS?
Conhecendo o seu projeto
Antes de iniciarmos qualquer projeto, precisamos de algumas informações que nos ajudarão a
encontrar a melhor solução para o que você precisa.
São essas Etapas a seguir:

1 – BRIEFING
Comece nos contando sobre o seu projeto, qual será o seu público alvo, objetivo a ser alcançado com
o site, concorrentes, o que precisa ter no site, etc...
2 – ORÇAMENTO

Com todas as informações coletadas através do briefing, nós montaremos uma proposta com valores
e prazos de entrega para o projeto a ser desenvolvido.
3 – INÍCIO DO PROJETO

Após tudo combinado e acertado, damos início ao projeto o qual dividimos em diversas fases para
que você possa acompanhar e aprovar cada uma delas.

4 – CONTRATAÇÃO DE DOMÍNIO E HOSPEDAGEM

Projeto aprovado e todos os ajustes feitos, é a hora de verificar a disponibilidade de domínio e plano
de hospedagem para o site para que o projeto seja publicado na web quando finalizado.

5 – PLANEJAMENTO

Com todas as informações em mãos, iniciamos a pesquisa de conceito e análise de concorrentes para
desenvolvimento do Mockup.
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6 – CRIAÇÃO DO MOCKUP

Nesta etapa, começamos a dar vida estrutural ao projeto com a criação do mockup, onde
determinaremos toda a estrutura do projeto, conceito de usabilidade e navegação no site.

7 – CRIAÇÃO WIREFRAME

Nesta etapa do projeto incorporamos funcionalidades, navegação e conteúdo.

8 – CRIAÇÃO DE CÓDIGOS HTML, CSS, PHP E BANCO DE DADOS

Nesta fase de fato começamos a colocar a mão na massa, iniciando a programação front-end onde é
feita toda parte estrutural do site e estilos de cores e tipografia. Dependendo do projeto ao término
dessa etapa damos a início a programação back-end com a inclusão da linguagem PHP, JavaScript e
Mysql para conteúdos administráveis (CMS).

9 – ENTREGA

Por fim publicamos o site em um endereço de teste, para que você possa aprovar todos os detalhes.

10 – SUPORTE

Depois de entregue e publicado o site, oferecemos trinta dias de suporte, onde poderemos realizar
pequenas alterações e correções de possíveis erros que possam vir a surgir. Depois desse prazo o
cliente poderá optar por um de nossos planos de manutenção para o site ou não.

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

Viemos agregar em nosso portfólio de serviços, um item que hoje é fundamental e essencial
“SEGURANÇA”. A ocorrência de assaltos e invasões a residências, Condomínios e empresas tem sido
frequentes. A inexistência de um sistema de segurança e identificação eficientes, mau uso dos
equipamentos por falta de treinamento, áreas desprotegidas do imóvel, entre outros, contribuem
para as ações de criminosos. Pensando nisso viemos contribuir com soluções de segurança no quesito
CFTV (Circuito Fechado de Televisão).
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SISTEMA DE CÂMERA – STAND ALONE

Por ser um equipamento desenvolvido especificamente para gravação e gerenciamento de imagens,
sua capacidade de processamento torna-se superior a Sistema de CFTV com placa de captura
acoplada a um computador comum, isto o torna útil já que possui inúmeras funções e ferramentas
que facilitam o seu uso. O aparelho vem com Mouse, Controle remoto, Saídas USB, Saída VGA, Saída
BNC, Saída sequencial, Configuração para Dynamic DNS, e têm operação Pentaplex, que possibilita
visualização ao vivo, gravação, play-back, backup e operação em rede simultaneamente. Existem
modelos com capacidade de até 32 Câmeras, com HD para armazenagem das imagens, especialmente
projetados para garantir alta confiabilidade e longevidade dos equipamentos.

ACESSO REMOTO

O Stand Alone (DVR), configurado e conectado à internet é perfeito quando se precisa visualizar,
gravar ou até mesmo recuperar as imagens do Sistema de Câmeras em outro ambiente que não seja
o local de origem.
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SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

O concentrador HRS1777-PST/BR é a mais nova automação de bombas e dispensadores de GNV no
mercado.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

 Praticidade - Interface com pen drive para auditoria e atualização de firmware.
 Segurança - Certificação digital dos instaladores para fins de auditoria.
 Versatilidade - Conexão com o computador por portas serial e rede.
 Alta Capacidade - Gerencia até 48 lados de bombas.
 Fonte automática (100Vac~240Vac).
 Comunicação através de DLL ou protocolo de comunicação simples e de fácil
implementação.
 Compatível com os melhores Softwares do mercado.
 Equipamento compacto com bateria própria.
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O Identfid® é a solução completa para reconhecimento de cartões RFid.

Protocolo simples e aberto pode ser facilmente incorporado à qualquer tipo de sistema de controle.

POSSIBILIDADES DE APLICAÇÕES
 Gerenciamento de bombas de combustível e dispensadores de GNV.
 Criar campanhas de fidelização, concessões de créditos com controle total da
carta de clientes dos postos.
 Identificação de funcionários, possibilitando o controle de caixa individualizado,
assiduidade e produtividade.
 Armazenar mais de 16.000 identificações.
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VENDA DE PRODUTOS

Soluções em licenciamento e produtos Microsoft e toda a variedade de peças e equipamentos para a
Área de TI.
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INFORMAÇÕES DE CONTATO

WELITON OLIVEIRA BONZI

Tel : +55 31 3181-0079
Cel : +55 31 99233-4195
weliton@infohousebh.com

INFORMAÇÕES DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL
WELITON OLIVEIRA BONZI – ME
NOME FANTASIA
INFOHOUSEBH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

24.125.731/0001-21

002700752.00-73

0.751.245/0011-0

ENDEREÇO
RUA FLOR DE ANTÚRIO, 178 – INDEPENDÊNCIA – BELO HORIZONTE - MG
CEP
30672-270
TEL
+55 31 3181-0079
CEL
+55 31 99233-4195
SITE
http://www.infohousebh.com
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