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Durante o período de quarentena as Empresas Contábeis
passaram a trabalhar em “home Office” para atender a demanda
e orientar os clientes, de forma segura, durante a pandemia do
COVID-19.
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Pequenas
ações podem evitar grandes problemas.
E o SESCAP-LDR está junto com você na luta contra o Coronavírus!
www.sescapldr.com.br

