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A PLUS Contábil reservou este espaço para divulgar seus 
parceiros: Fornecedores de produtos e serviços úteis para 
que sua empresa seja atendida em suas necessidades de 
infraestrutura, estratégia e gestão. UMA INICIATIVA 
VISANDO O SUCESSO DE NOSSOS CLIENTES.

Mais uma vantagem
de ser um cliente
PLUS Contábil. 
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CI INFORMÁTICA:
Soluções em Automação Comercial
e Sistemas de Gestão.

(11) 4798-1677       comercial@ciinformatica.com.br
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DEPARTAMENTO FISCAL: 99909-7034
Responsável: Karina Cristiane
karina@pluscontabil.com.br

DEPTO. DE LEGALIZAÇÃO: 99909-7034
Responsáveis: Lizandra / Priscila
flavio@pluscontabil.com.br

DEPARTAMENTO CONTÁBIL: 99909-5700
Responsável: Karina Nogueira
neuza@pluscontabil.com.br

DEPARTAMENTO PESSOAL: 97515-2132
Responsável: Monica
monica@pluscontabil.com.br

MAIS INFORMAÇÕES:  4727-7353  |  www.pluscontabil.com.br
Saiba como contatar
cada departamento

Estamos na era da informação e não há como fugir. Cada vez 
mais somos bombardeados por notícias na mídia, posts em 
redes sociais, spam em nossas caixas de e-mail, dentre 
outros, mas muitas vezes não sabemos em qual fonte confiar, 
especialmente quando o assunto é a gestão de nossas 
empresas. Há sempre muitas novas leis, emendas e regula-
mentações impactando todas as esferas de nosso dia a dia.
Ciente da necessidade que nossos clientes têm de encontrar 
fontes fidedignas, temos criado inúmeros meios para transmi-
tir informações relevantes, na hora certa e de forma rápida, 
seja através de notícias em nosso site, avisos por e-mail ou 
através deste informativo mensal.
Queremos compartilhar agora nossa última evolução nesse 
sentido: o lançamento de nosso App PLUS Contábil. Com ele, 
você receberá em tempo real as notícias e avisos relevantes ao 
empresariado, além de dicas de gestão e outras informações 
úteis ao cotidiano de seu negócio. Além disso, você tem 
acesso rápido aos contatos de nossos departamentos através 
de botões click-to-call.

Confira abaixo algumas telas e funcionalidades e baixe já o 
aplicativo no Google Play! n
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PLUS Contábil Lança App para Clientes

PÁGINA DO APP
NO GOOGLE PLAY NOTÍCIA

DEPARTAMENTOS

LISTA DE AVISOS
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