Informativo, 8 de outubro de 2013.

A FESDT deu início no último dia 02 de outubro ao curso ICMS em Questão
– Análise de Problemas Práticos, com término programado para o dia
4/12/2013 (10 encontros – todas às quartasfeiras, das 19h a 22h). O
primeiro encontro foi um sucesso de público, tendo reunido um seleto grupo
de profissionais, que demonstrou grande interesse pelo tema, questionando
o professor Vicente Brasil Junior com casos práticos, o que tornou a aula
muito mais dinâmica e proveitosa.
Veja fotos em www.facebook.com
Maiores informações e inscrições que poderão ser realizadas via site da Fundação. Acesse
WWW.FESDT.ORG.BR

O próximo encontro do Café Diálogos Tributário realizarseá em
novo horário e dia. Nos reuniremos às quartasfeiras pela manhã,
das 8:30~10:00. Para este novo formato receberemos os
Professores Paulo Caliendo e Gerson Mazzaferro Silveira (clique
para ver curriculum) que abordarão a questão da Imunidade de
Contribuições à Seguridade Social. Dia 9/10 (quartafeira).
O Café Diálogos Tributários é o grupo de estudos dos Membros da
FESDT.
Informese para ingresso na FESDT, através do link www.fesdt.org.br

Câmara de Comércio Exterior mantém tarifa zerada de importação para o metanol
Agência Brasil  08.10.2013

Tarifa de celular no Brasil é a mais cara do mundo, aponta pesquisa
O Estado de São Paulo  08.10.2013

Disputa Receita/empresas pode ter fim
O Estado de São Paulo  08.10.2013

Questões tributárias
Jornal do Comércio  08.10.2013

OUTROS EVENTOS:

2º SEMAAT  Seminário AIAMU de Administração Tributária Municipal, que será realizado nos dias 17 e 18 de outubro de 2013, no

Centro de Eventos da AIAMU, maiores informações: www.aiamu.com.br
I Simpósio Internacional do Instituto de Estudos Tributários  IET, 24 e 25 de outubro, Teatro do Prédio 40  PUC/RS, maiores
informações www.iet.org.br
XI Simpósio de Direito Tributário da APET (em comemoração aos 10 anos de sua Fundação), 5 e 6 de dezembro. Maiores
informações www.apet.org.br
X Congresso Nacional de Estudos Tributários dias 4, 5 e 6 de dezembro, maiores informações www.ibet.com.br

Envie sugestões para o email fesdt@fesdt.org.br
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