
CAROS (OS) AMIGOS (AS) AUDITORES (AS) FISCAIS ESTADUAIS,

Este ano teremos mais uma edição do Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais 
que será, sem dúvida, um evento inesquecível para nossa classe. Renomados 
palestrantes do cenário nacional e internacional irão debater conosco o contexto 
econômico, político, jurídico e social e reflexos no trabalho do Fisco. 

O evento é uma oportunidade de desenvolvimento profissional, de contato com 
pesquisadores e de congregação entre colegas Auditores Fiscais dos três níveis federal, 
estadual, distrital e municipal e de Portugal. Procure sua Associação estadual e se 
organize para participar deste que é, sem dúvida, o maior evento do Fisco brasileiro.  

Para nós, Auditores Fiscais, é fundamental compreender o papel do Estado e os 
nossos desafios, como servidores públicos, nessa nova ordem econômica mundial e 
como podemos contribuir para a construção de propostas que levem ao aperfeiçoamento 
do modelo tributário, do desenvolvimento econômico e à redução das desigualdades 
sociais.

Até lá! Um abraço.

RODRIGO SPADA, 
PRESIDENTE DA FEBRAFITE

No ano em que o Brasil celebra 200 anos da Independência, 
a primeira capital do país, Salvador/BA, será a sede do 
Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais. 

Com palestrantes de alto nível, o evento, se propõe a debater
a agenda para o futuro na perspectiva da Democracia e do 
Desenvolvimento. 

Sua presença é a razão desse evento. Venha participar!

DA INDEPENDÊNCIA
200 ANOSESTAMOS ESPERANDO POR VOCÊ!

R$740,00 R$590,00

R$1.280,00

12 A 15 DE JUNHO/22

INSCREVA-SE JÁ!
SALVADOR/BA ESPERA POR VOCÊ HOSPEDAGENS:

Associados
(Associados às filiadas a Febrafite/
Unafisco/APIT)

• Acesso à palestras;
(Certificado com carga horária 24h)

• Coquetel de abertura;
• Materiais do evento;
• Coffee-Breaks;
• 3 almoços;
(Restaurante do hotel do evento) 

• Jantar de encerramento,
• Apresentações culturais.

Acompanhante
(Entidades organizadoras e filiadas)

• Coquetel de abertura;
• Coffee-Breaks;
• 3 almoços;
(Restaurante do hotel do evento) 
• Jantar de encerramento,
• Apresentações culturais.

Quality Hotel & Suites São Salvador
(13min do local do evento)

Telefone: (71) 3617-3300 / (71) 3617-3309

Quarto Superior Individual R$245,00
Quarto Superior Duplo R$245,00

Hotel Intercity Salvador
(12min do local do evento)

Telefone: (71) 3038-7210 / (71) 98123-4729

Quarto Individual  R$261,45
Quarto Duplo  R$303,45

Hotel Ibis Salvador  Rio Vermelho
(10min do local do evento)

Telefone: (71) 3172-4100 / (71) 99743-9557

Quarto Individual  R$193,00
Quarto Duplo  R$193,00

Não-associados

Inscrições pelo site:
CONGRESSOLUSOBRASILEIRO.ORG.BR

PARCERIAS ACADÊMICAS ENTIDADE ANFITRIÃENTIDADES REALIZADORAS ENTIDADES APOIADORAS 


