
FÓRUM DE 

CONTADORES
COOPERATIVAS DO PARANÁ

20 e 21 de  setembro
 de 2012

Objetivo
Atualizar os profissionais das áreas contábil, fiscal e 
tributária, diante do processo de convergência das 
normas brasileiras de contabilidade às normas 
internacionais, apresentando e discutindo os aspectos 
técnicos e práticos relacionados aos CPCs, suas 
alterações mais significativas em relação às práticas 
contábeis adotadas pelas Cooperativas, e abrangência 
dos pontos críticos de sua implementação.

Local
Cooperativa Agrária Agroindustrial
Centro Cultural Mathias Leh - Entre Rios - Guarapuava - 
Paraná

Programação

13:30 - Recepção
14:00 - Abertura Oficial - Jorge Karl (Presidente da 

Cooperativa Agrária Agroindustrial) 
14:30 - Palestra Gerenciamento de riscos em 

cooperativas - Manfredo Krieck. 
15:30 - Palestra Gestão de custos e orçamento 

aplicado a cooperativas - José Eduardo 
Zdanowicz. 

16:30 - Intervalo
16:45 - Palestra ICPC-14 e Atualização tributária 

aplicável às cooperativas - Dorly Dickel.
18:00 - Visitação ao Museu Histórico.
19:00 - Programação Cultural.
20:00 - Jantar de confraternização - Centro Cultural 

Mathias Leh - Foyer.

08:30 - Palestra: Arquivos eletrônicos digitais 
(fiscalização eletrônica - impactos na 
Governança Tributária das cooperativas) - José 
Daniel Martinho.

09:30 - Palestra: Instrumentos financeiros (CPCs 38, 39 
e 40 - contabilização de derivativos e assuntos 
correlatos) - Fernando Rodrigues Alfredo.

10:30 - Intervalo
10:45 - Palestra: O novo padrão contábil brasileiro e os 

CPCs (aplicabilidade às cooperativas, seus 
impactos e desafios) - Cristiano Aurelio Kruk.

12:00 - Encerramento - Walter Galvan (Gerente de 
Controladoria da Cooperativa Agrária 
Agroindustrial).

12:30 - Almoço de confraternização - Sede da ARCA - 
promovido pela Cooperaliança.

1° dia 2° dia

As inscrições deverão ser efetuadas até o dia 14.09.12 
diretamente com o Agente de DH da Cooperativa no site 
www.paranacooperativo.coop.br.

Para maiores informações:
Marcelo Martins | (41) 3200-1149 
marcelo@sescooppr.org.br
Emerson Barcik | (41) 3200-1137 
emerson@sescooppr.org.br

Inscrições

Público-alvo
Contadores, controllers, auditores, analistas, assistentes 
e demais profissionais de contabilidade e de auditoria 
interna das cooperativas do Paraná.
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