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O Sindicato dos Contabilistas de Curitiba teve  uma missão clara, na 
gestão 2014/2016, de defender e de  valorizar os profissionais da 
contabilidade, não medindo esforços para lutar em prol da classe contábil

CONTATO

Av. Senador Souza Naves, 381, Curitiba/PR

CEP 80.045-060

TEL (41) 3077-3553

FAX (41) 3077-8037

sicontiba@sicontiba.com.br 

www.sicontiba.com.br

Base Territorial do Sicontiba: Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante 

Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do 

Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, 

Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, 

Pinhais, Piraquara, Porto Amazonas, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco 

do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná
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Contabilistas em Curitiba e Região

Número de contabilistas ativos na base do Sicontiba: 14.086

      Cidade                      Número
   ADRIANÓPOLIS                                       03

   AGUDOS DO SUL                                   08

   ALMIRANTE TAMANDARÉ                    177

   ARAUCÁRIA                                           228

   BALSA NOVA                                           12

    BOCAIUVA DO SUL     10

   CAMPINA GRANDE DO SUL                   75

   CAMPO DO TENENTE                             17

   CAMPO LARGO                                        350

   CAMPO MAGRO                                       29

   CERRO AZUL                                           17

   COLOMBO                 557

   CONTENDA       17

   CURITIBA               10.517

   FAZENDA RIO GRANDE     146

   ITAPERUÇU                                           17

   LAPA         94

   MANDIRITUBA       48

   PIÊN         20

   PINHAIS        426

   PIRAQUARA                                              95

   PORTO AMAZONAS       04

   QUATRO BARRAS     49

   QUITANDINHA       19

   RIO BRANCO DO SUL      37

   RIO NEGRO        65

   SÃO JOSÉ DOS PINHAIS               1.024

   TIJUCAS DO SUL       20

   TUNAS DO PARANA       05
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Apresentação

Um ciclo maravilhoso à frente do Sicontiba termina hoje. Foram três anos de 

gestão, de 2014 a 2016, e de muito trabalho que vão deixar saudades. Minha mente está 

tranquila porque tenho plena convicção de que fizemos tudo o que poderíamos ter feito 

em prol do nosso sindicato e da nossa classe.

Participar ativamente de uma entidade da grandeza do Sicontiba requer abrir mão 

de momentos pessoais importantes e de muito trabalho. Só chegamos até aqui graças ao 

apoio dos contabilistas e à cooperação e participação da nossa diretoria executiva, dos 

nossos conselhos fiscal e consultivo e da nossa equipe de funcionários.

O Sicontiba tem atualmente na sua base cerca de 14 mil profissionais e tem como 

missão, desde 1923, defender os interesses da classe contábil. É uma responsabilidade 

grande fazer parte desse time. Em nenhum momento abrimos mão de uma administração 

transparente e participativa, que, inclusive, foi o slogan dessa gestão. Da mesma forma, 

administramos a entidade sem nenhum interesse pessoal e político.

É gratificante perceber que todo o nosso investimento de tempo e de trabalho 

rendeu belos frutos. Só para citar alguns, durante a gestão 2014/2016, revitalizamos a 

sede administrativa; tivemos zelo e cuidado com a sede campestre Irineu Zanuzzo; 

criamos a Ouvidoria; lançamos o elogiadíssimo Portal da Transparência; melhoramos os 

serviços de atendimento e de controle de cadastros (financeiro, secretaria, sistema 

sindical, envio de boletos, etc.); e investimos em uma assessoria de imprensa.

Contratamos também um assessor jurídico que é funcionário do Sicontiba. Um 

profissional responsável e comprometido em dar toda a assistência necessária aos 

associados e representados em casos  de consultorias  jurídicas (via presencial/telefone/e-

mail), de negociações coletivas, de regularizações junto ao Ministério do Trabalho e de 

homologações de rescisões trabalhistas. Além disso, o Sicontiba promoveu, por meio da 

sua assessoria jurídica, diversas mediações em casos de homologações de 

transferências de escrita (responsabilidade técnico-contábil), inclusive, obtendo 

conciliação em casos de honorários contábeis devidos.

Também assinamos inúmeros acordos coletivos  de trabalho que beneficiaram os 

contabilistas representados na nossa base, que são empregados em escritórios e 

assessorias da área contábil e profissionais vinculados à Sanepar, Copel, Fundação 
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Copel e outras empresas dos mais diversos ramos de atividade. Firmamos vários novos 

convênios e parcerias que oferecem descontos e benefícios  em tudo quanto é tipo de 

estabelecimento, de escolas a hotéis.

Promovemos diversos eventos de atualização profissional com temas atuais, 

palestrantes renomados e custos  reduzidos. O Sicontiba é uma entidade sem fins 

lucrativos e entendemos que não é justo promovermos eventos com a intenção de 

arrecadarmos dinheiro. A nossa meta é apenas promover o desenvolvimento dos 

profissionais, ajudando-os da melhor maneira possível.

Continuamos investindo no esporte como ferramenta de integração da classe 

contábil. Criamos uma Comissão de Esportes para melhorar a nossa organização e 

atuação. Comissão que se empenhou muito, em especial, durante os  Jogos dos 

Contabilistas do Paraná para contribuir com a análise das receitas e das despesas, 

contratação de hotel, busca de patrocínios, encaminhamento de rifa, dentre tantas outras 

frentes. Ainda sobre o Jocopar, construímos uma galeria de troféus na sede administrativa 

para homenagear e valorizar os nossos atletas.

Tentamos também sempre ao máximo melhorar a cada ano a nossa Copa 

Sicontiba/Sescap de Futebol, que chegou a sua 15ª edição em 2016. O objetivo é que o 

torneio seja realizado somente entre contabilistas e estudantes de Ciências Contábeis 

que tenham vínculo com o Sicontiba, visto que a sede campestre é mantida para que os 

nossos associados possam curti-la e aproveitá-la.

Tomamos ainda durante a nossa gestão importantes decisões econômicas, 

tratando o dinheiro do contabilista com seriedade e transparência, já que não estamos 

aqui para ganhar benefícios e vantagens. Diminuímos o valor das contribuições 

associativa e assistencial. Cessamos a cobrança da contribuição confederativa e da taxa 

para expedição da carteira de associado. Cortamos ainda as viagens de representação e 

fizemos investimentos de maneira consciente.

Como resultado, engordamos o caixa do Sicontiba, que está prestes a passar por 

uma revolução com a reforma, ampliação e modernização da sede administrativa, que foi 

construída em 1957. Será construído um novo andar, com novas salas e novo auditório, 

trazendo mais autonomia para as nossas ações e mais conforto para os contabilistas.

Pensando no fortalecimento da classe contábil, durante o nosso exercício, 

infelizmente, o Sicontiba se desfiliou à Federação dos Contabilistas do Paraná por não 

compactuar com a reeleição de um presidente que completará 12 anos no cargo. 

Enxergamos na renovação das  nossas lideranças um potencial imenso de crescimento. 
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Deixando claro que voltaremos a nos filiar quando uma cláusula for adicionada ao 

estatuto da entidade permitindo apenas uma reeleição.

Enfim, cumprimos bem o nosso dever de defender os interesses dessa profissão 

tão complexa que, com certeza, é uma das mais atingidas pelas mudanças no mundo, 

com novas legislações, obrigações acessórias e tecnologias surgindo a cada dia. Isto 

torna o contabilista, inclusive, um profissional arrojado e antenado, como poucos.

O fato é que hoje o Sicontiba está bem organizado e tem credibilidade, sendo isto 

resultado do nosso trabalho honesto e transparente que sempre respeitou o estatuto e 

cumpriu a missão da entidade. Quem procura o Sicontiba é atendido com atenção e 

carinho. Aqui nós valorizamos de verdade o profissional contábil.

Para fechar a gestão em alta, os associados nos elegeram ainda para mais um 

mandato de três anos, de 2017 a 2019. Nossa chapa foi eleita com 94,74% dos votos 

válidos (98,2% da urna da Sanepar e 92,4% da urna do Sicontiba). É uma nova 

oportunidade que nos foi dada para fortalecermos o Sicontiba e para consolidarmos a 

contabilidade como uma profissão indispensável nos dias atuais. Vamos continuar 

mostrando o valor do profissional contábil e reivindicando melhorias  para a classe a quem 

quer que seja, assim como já fizemos em várias  oportunidades. Vamos também seguir 

trabalhando com transparência, inteligência e ousadia. É uma fórmula que não tem erro.

A seguir confira os  resultados dos trabalhos que merecem destaque e foram 

desenvolvidos pelo Sicontiba em 2016.

       
     
             Atenciosamente, 
             Hugo Catossi
              Presidente do Sicontiba
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Representações da diretoria em 2016

JANEIRO

07/01 - Hugo Catossi e Simone Vanni - Reunião com os representantes da empresa Grupo Vital para 
assinatura do convênio Unimed. 

12/01 - Hugo Catossi - Reunião com a Sra. Maria Lopes, gerente de relações sindicais da FIEP.

14/01 - Hugo Catossi - Reunião com Maurício Smijtink (ex-presidente do CRCPR), Narciso Doro Junior e 
Juarez Tadeu Morona Filho.

19/01 - Hugo Catossi - Reunião com Juliana Bertol Guedes, Dirceu Vaz, Reginaldo Rodrigues de Paula, 
José Eurides, Cesar Alberto Ponte Dura, Bento Rosa Jr. e Vilson Oliveira.

21/01 - Adir Gnoatto - Reunião sobre a PLR 2015, sede Copel.

22/01 - Hugo Catossi - Reunião com a contadora Euceli Bertolini, sede Sicontiba.

22/01 - Hugo Catossi  - Reunião com Hailton Paes (contabilista da Sanepar) para tratar da pauta de 
reivindicações do Acordo Coletivo e Programa de Aposentadoria Incentivada (P.A.I).

FEVEREIRO

02/02 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal do Contribuintes.

04/02 - Juliana Bertol Guedes - Reunião com Marcelo Contero de Castro, Sebrae.

03 e 10/02 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do Conselho Municipal 
de Contribuintes.

08 e 09/02 - Hugo Catossi e Bento Rosa Jr. - Visita à sede campestre.

11/02 - Ricardo Weber - Reunião sobre o a PLR 2016, sede Copel.

12/02 - Hugo Catossi - Reunião com o contador João Jaime.

16/02 - Hugo Catossi - Reunião com o diretor Rodrigo Mottin.

16/02 - Hugo Catossi, Adir Gnoatto e Michael Luiz de Souza - Assembleia da Copel para aprovar a proposta 
de PLR 2015, sede Sicontiba.

17/02 - Bento Rosa Jr - Reunião com Maria Zilda dos Santos, do Centro de Eventos Morro do Cristo.

17/02 - Hugo Catossi - Inauguração da agência bancária na Junta Comercial do Paraná.

23/02 - Adir Gnoatto - Reunião sobre a PLR 2016/2017, sede Copel.

23/02 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes.

24/02 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do Conselho Municipal de 
Contribuintes.

24/02 - Juliana Bertol  Guedes - Curso de Atualização em Legislação Trabalhista e Previdenciária para 2016, 
sede CRCPR.

25/02 - Hugo Catossi - Reunião da Comissão de Integração Sindical, em Londrina-PR.

26/02 - Hugo Catossi - Reunião da Comissão de Integração Sindical, em Londrina-PR.
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26/02 - Hugo Catossi - Baile do Contabilista e 45 anos do Sincolon, em Londrina-PR.

MARÇO

01/03 - Dirceu Vaz - Entrevista para a TV Band Cidade sobre o Imposto de Renda Pessoa Física 2016.

01, 08, 15, 22 e 29/03 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes.

02, 09, 16, 23 e 30/03 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do 
Conselho Municipal de Contribuintes.

03/03 - Hugo Catossi, Luciano Ramos Barboza e Ricardo Weber - Assembleia com os contabilistas da 
Sanepar para deliberação sobre a pauta de reivindicações para a celebração do ACT 2016/2017.

04/03 - Ricardo Weber - Assistente na homologação de nove rescisões de contratos de trabalho dos 
contabilistas que aderiram ao Plano de Aposentadoria Incentivada: Acir Luiz Luqueta; Antonio Fernandes 
Ferreira; Antonio Moacir Pozzobon; Daniel Toshiaki  Matsueda; Dirceu Antonio Mores; Gerson Renato 
Baroni; Jose Carlos Vieira; Lourival Aleluia e Marcia Mayer de Lima, sede Sanepar.

07/03 - Dirceu Vaz - Entrevista para TV É-Paraná sobre o Imposto de Renda Pessoa Física 2016.

08/03 - Hugo Catossi, Juarez Morona, Narciso Doro, Vilson de Oliveira Souza, Rodrigo Mottin e Bento Rosa 
Jr - Reunião da Comissão de Esportes sobre o XXIV Jocopar, sede Sicontiba.

08/03 - Hugo Catossi e Bento Rosa Jr - Visita à sede campestre Irineu Zanuzzo.

10/03 - Hugo Catossi, Simone Vanni e Narciso Doro - Posse da nova diretoria da IPMCONT e comemoração 
do dia Internacional da Mulher, sede CRCPR.

11/03 - Dirceu Vaz - Entrevista para rádio É-Paraná AM630 sobre o Imposto de Renda Pessoa Física 2016.

11/03 - Hugo Catossi - Assinatura da PLR 2015/2016, sede Copel.

14/03 - Hugo Catossi - Reunião na Sanepar.

14/03 - Hugo Catossi - Reunião com o delegado da Receita Federal, Arthur Cezar Rocha Cazalle, e o 
auditor da Receita Luiz Omar Setúbal Gabardo.

17/03 - Simone Vanni - Reunião com Igor, da empresa Viva Consultoria em Viagens, sede Sicontiba.

18/03 - Hugo Catossi, Narciso Doro e Simone Vanni  - Solenidade de posse dos novos Conselheiros e 
Conselho diretor do CRCPR, sede CRCPR.

22/03 - Hugo Catossi - Reunião com o contador Jeferson Falavinha.

23/03 - Hugo Catossi, Juliana Bertol Guedes, Reginaldo Rodrigues, Dirceu Vaz, José Eurides, Juarez 
Morona, Juarez Dallagrana, Simone Vanni, Bento Rosa Jr., Samir Fouani, Rodrigo Mottin, Gilson Luis da 
Silva, José Adriano Fragoso, Bruno Vosgerau - Café da Manhã com palestra dos auditores da Receita 
Estadual, tema: Legislação do ICMS E-Commerce e Fiscalizações da Receita Estadual do Paraná, sede 
Sicontiba.

30/03 - Simone Vanni  - Reunião com Felipe, da empresa de medicina do trabalho, e com Carlos, da Patmos 
Corretora de Seguros, sede Sicontiba.

31/03 - Hugo Catossi - Curso de ECD + ECF Prático, sede CRCPR.

ABRIL

05/04 - Hugo Catossi e Narciso Doro - Visita do vereador Helio Wirbiski, sede Sicontiba.

05/04 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal do Contribuintes.
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06/04 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do Conselho Municipal de 
Contribuintes.

06/04 - Hugo Catossi - Reunião com o presidente do conselho consultivo do Sicontiba, Samir Fouani.

12, 19 e 26/04 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes.

12/04 - Hugo Catossi  - Reunião com o Prof. Dr. Armando Rosato e José Eduardo Nasser, sede Instituto 
Ermínia Sant’ana.

12/04 - Dirceu Vaz - Entrevista a Rádio É-Paraná sobre o Imposto de Renda Pessoa Física 2016.

12/04 - Luciano Ramos Barbosa e Ricardo Weber - Reunião de negociação coletiva ACT  2016/2017 da 
Sanepar.

13, 20 e 27/04 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do Conselho 
Municipal de Contribuintes.

13/04 - Hugo Catossi - Reunião com Mauro Cesar Kalinke, presidente do Sescap-PR.

15/04 - Hugo Catossi - Reunião com Sr. Miro e Sr. Paulo, para organização do almoço em comemoração ao 
Dia do Contabilista.

19/04 - Hugo Catossi - Gravação da homenagem aos contabilistas em Sonic Brain Áudio.

26/04 - Hugo Catossi e Gerson Borges - Visita ao Escritório Contábil Itupava.

26/04 - Hugo Catossi e Bento Rosa Jr. - Verificação das instalações das placas na sede campestre.

26/04 - Hugo Catossi - Reunião com Luciano Ramos Barbosa.

30/04 - Almoço em Comemoração ao Dia do Contabilista, sede campestre Irineu Zanuzzo.

MAIO

03, 10, 17, 24 e 31/05 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes.

04, 11, 18, 25/05 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do Conselho 
Municipal de Contribuintes.

05/05 - Hugo Catossi  - Reunião para sessão de instalação do Conselho Sindical Estadual, local: prédio 
histórico da UFPR.

05/05 - Luciano Ramos Barbosa e Ricardo Weber - Reunião na Sanepar para negociação do ACT 
2016/2017.

05/05 - Hugo Catossi, Rodrigo Mottin, Juarez Morona, Bento Rosa Junior e Vilson Oliveira - Reunião sobre 
a Copa Sicontiba/Sescap, sede Sicontiba. 

06/05 - Hugo Catossi e Narciso Doro - Reunião na Junta Comercial do Paraná.

09/05 - Hugo Catossi  - Entrega de agradecimento ao Laudelino e Banda Amigos do Sul pela imensa 
contribuição ao almoço em comemoração ao Dia do Contabilista.

09/05 - Hugo Catossi - Evento com o vereador Helio Wirbiski.

09/05 - Juarez Dallagrana - Reunião com o Sebrae, a Junta Comercial  e outras entidades contábeis sobre o 
treinamento da Jucepar.

10/05 - Hugo Catossi  e Juliana Bertol Guedes - Curso sobre Novas Regras para o ICMS (Diferencial de 
Alíquotas – Antecipação – Fundo Estadual de Combate à Pobreza – CEST), sede CRCPR.

11/05 - Hugo Catossi e Funcionários do Sicontiba - Palestra motivacional com o pipoqueiro Valdir.
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12/05 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Ricardo Weber - Discussão e negociação da Convenção Coletiva 
de Trabalho do Sescap-PR 2016/2017, sede Sescap-PR.

12/05 - Hugo Catossi e Ricardo Weber - Assembleia para apreciação da proposta da Sanepar para o ACT 
2016/2017.

13/05 - Simone Vanni - Reunião com Rodrigo, da Certmidia.

16/05 - Bruno Mezaroba Vosgerau - Reunião sobre os Projetos de Regularização de Empresas.

16/05 - Simone Vanni - Assembleia Legislativa do Paraná, junto com FIEP e demais entidades, contra a 
renovação dos contratos de pedágio, propondo nova licitação.

17/05 - Hugo Catossi  e Luciano Ramos Barboza - Reunião com o diretor administrativo e gerente de RH da 
Sanepar para a assinatura do ACT 2016/2017, sede Sanepar.

19/05 - Hugo Catossi, José Eurides, Narciso Doro, Moacir Pozzobon, Samir Fouani, Carlos Bittencourt, 
Bento Rosa Jr. e Júlio Morona - Reunião com Ivo Petry Sobrinho, presidente do Sindaspp.

19/05 - Bento Rosa Jr. e Carlos Bittencourt - Reunião com Suely Costa e Claudinei Gonçalves.

23/05 - Dirceu Vaz - Comemoração do Dia da Indústria – FIEP.

24/05 - Hugo Catossi - Reunião com o engenheiro Sérgio Newton.

JUNHO

07, 14, 21, 28/06 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes.

01, 08, 15, 22, 29/06 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do Conselho 
Municipal de Contribuintes.

08/06 - Simone Vanni - Reunião com Carlos, da Corretora Patmos.

09/06 - Hugo Catossi e Narciso Doro - Reunião na secretaria de urbanismo com o secretario Reginaldo Luiz 
dos Santos Cordeiro, acompanhado do arquiteto Ernesto Pacheco e vereador Helio Wirbiski, sobre o projeto 
de revitalização da sede campestre e administrativa.

10/06 - Carlos Bittencourt, Moroni Cordeiro e Albino Oliveira - Reunião do Conselho Fiscal.

16/06 - Hugo Catossi, Carlos Bittencourt e Moacir Pozzobon e Dirceu Vaz - Assembleia Geral Extraordinária 
para análise e deliberação sobre a contraproposta do Sescap para a CCT 2016/2017.

21/06 - Hugo Catossi - Reunião com Armando Lira da Microtiba.

21/06 - Hugo Catossi - Reunião com Dorgival Pereira e Osvaldir Nardin, da FIEP.

21/06 - Hugo Catossi, Rodrigo Mottin, Narciso Doro, Juarez Dallagrana, José Adriano, Bento Rosa Jr e 
Vilson Oliveira - Reunião da Comissão de Esportes sobre o Jocopar 2016.

22/06 - Simone Vanni - Reunião com o Grupo de Trabalho Grupo K, local FIEP.

24/06 - Hugo Catossi, Ricardo Weber, Dirceu Vaz, Juarez Morona, Vilson Oliveira e Bento Rosa Jr - Reunião 
da Comissão Intersindical.

24/06 - Hugo Catossi, Ricardo Weber, Dirceu Vaz, Juarez Morona, Vilson Oliveira e Bento Rosa Jr - Reunião 
Conjunta do Conselho de Representantes, nº 203/16, e de Diretoria, 002/16, da Fecopar.

24/06 - Vilson Oliveira - 1ª Reunião Arbitral do Jocopar 2016.

29/06 - Hugo Catossi - Café da Manhã de balanço da campanha de incentivo à doação do imposto de renda 
devido, sede Prefeitura Municipal de Curitiba.

29/06 - Adir Gnoatto - 2ª Reunião Quadrimestral da Copel.
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29/06 - Hugo Catossi e Luciano Ramos Barboza - Reunião sobre assuntos sindicais.

JULHO

01/07 - Hugo Catossi, Dirceu Vaz, Reginaldo Rodrigues e Luiz Fernando Martins Alves - Almoço na MV 
Contabilidade com os Conselheiros Municipais dos Contribuintes de Curitiba.

05, 12, 19 e 26/07 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes.

06, 13, 20 e 27/07 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do Conselho 
Municipal de Contribuintes.

12/07 - Hugo Catossi e Ricardo Weber - Reunião com os empregados contabilistas.

12/07 - Hugo Catossi - Reunião com o Arquiteto Ernesto Pacheco, sede Sicontiba.

13/07 - Hugo Catossi - Reunião IPMCONT.

13/07 - Hugo Catossi - Abertura da Palestra presencial e online: Análise de Balanços.

13/07 - Hugo Catossi  - Assinatura do requerimento de registro da convenção coletiva de trabalho celebrada 
entre Sescap-PR e Sicontiba para o período 2016/2017, sede Sescap-PR.

14/07 - Hugo Catossi - Reunião com o Cassiano Batista, da empresa GN10.

14/07 - Juliana Bertol Guedes - Encontro com os participantes inscritos no curso sobre tributação do terceiro 
setor.

19/07 - Hugo Catossi - Reunião com o engenheiro Rodrigo Wunderlich.

20/07 - Narciso Doro e Gilson Luis - Reunião com Laurence.

22/07 - Dirceu Vaz - Lançamento do “Vote Bem” e palestra com o Ministro do STF Gilmar Mendes, sede 
FIEP.

25/07 - Hugo Catossi - Reunião com o contador João Jaime Ferreira.

26/07 - Hugo Catossi e Juliana Guedes - Curso de ISS fixo e as sociedades de profissionais, sede CRCPR.

29/07 - Simone Vanni - Reunião com três empresas para negociação de convênio com o Sicontiba.

AGOSTO

02, 09, 16, 23 e 30/08 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes.

02/08 - Hugo Catossi - Reunião com Ademir Galvão, da Fecopar.

02/08 - Hugo Catossi - Reunião com o diretor Juarez Morona.

02/08 - Hugo Catossi - Reunião com assessor de imprensa Lilo Barros, sede Sicontiba.

03, 10, 17, 24 e 31/08 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do 
Conselho Municipal de Contribuintes.

03/08 - Simone Vanni - Reunião do Grupo de Trabalho Simplificação Tributária, sede FIEP.

04/08 - Hugo Catossi, Dirceu Vaz, Reginaldo Rodrigues e Luiz Fernando Martins Alves - Posse do Conselho 
de Contribuintes da Prefeitura de Curitiba.

05/08 - Luciano Ramos Barboza - Reunião sobre o PPR 2015 Sanepar, sede Sicontiba.

08/08 - Juliana Guedes - Reunião com o palestrante Juliano Lirani, sede CRCPR.

13



09/08 - Hugo Catossi, Narciso Doro, Juarez Morona - Reunião com o presidente Sr. João Jacob Mehl  e 
Edson Vargas, do Sindicato Empresarial de Hotéis e Restaurantes, sede Sicontiba.

09/08 - Hugo Catossi - Reunião com o presidente da Microtiba e candidato a vereador Sr. Armando Lira, 
sede Sicontiba.

10/08 - Hugo Catossi - Reunião IPMCONT.

11/08 - Narciso Doro, Juarez Morona, Bento Rosa Junior, Vilson Oliveira e Rodrigo Mottin - Reunião da 
Comissão de Esportes, sede Sicontiba.

11/08 - Hugo Catossi  e Luciano Ramos Barboza - Assembleia Geral  Extraordinária com os contabilistas da 
Sanepar para a apreciação da proposta de acordo coletivo de PPR2015, sede Sanepar.

16/08 - Hugo Catossi - Reunião com Kassandra Martinho e Simone Osika, da empresa Abrapetite.

17/08 - Simone Vanni  - Reunião Conjunta do Conselho Temático de Assuntos Tributários e do Conselho 
Setorial da Indústria Mineral, sede FIEP.

18/08 - Hugo Catossi - Reunião com o auditor da Receita Federal Luiz Omar Setúbal Gabardo.

22/08 - Simone Vanni - Audiência Pública sobre o projeto de lei  419/2016 - Pacote de medidas fiscais de 
autoria do governo do Estado do Paraná.

23/08 - Hugo Catossi - Reunião com o delegado da Receita Federal, Arthur Cazella, e com o delegado 
substituto da Receita Federal, Edair Silva.

23/08 - Hugo Catossi - Reunião com o diretor administrativo da Sanepar, Luciano Valério Bello Machado, e 
o diretor do Sicontiba Luciano Ramos Barboza.

23/08 - Juarez Morona Filho - Reunião Conjunta do FOPEME e do COMPEM/FIEP, sede FIEP.

26/08 - Hugo Catossi e Narciso Doro - Reunião com a secretária de finanças de Curitiba, Eleonor Fruet, e o 
diretor do departamento de rendas mobiliárias da Prefeitura, Daniel Maurício.

30/08 - Hugo Catossi, Adir Gnoatto e Michael Souza - Assembleia da Copel para aprovação da pauta de 
reivindicações para o ACT 2016/2017, sede Sicontiba.

SETEMBRO

01/09 - Hugo Catossi e José Eurides Borges - Reunião no Banco Bradesco, na agência 3127.

06, 13, 20 e 27/09 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes.

14, 21, 28/09 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do Conselho 
Municipal de Contribuintes.

21/09 - Adir Gnoatto - Reunião da Copel sobre o ACT 2016/2017.

21/09 - Vilson Oliveira - Reunião na Malharia Oceânica.

22/09 - Hugo Catossi  - Solenidade em comemoração ao Dia do Contador e entrega da carteira de 
identidade profissional, sede CRCPR.

22/09 - Adir Gnoatto - Reunião da Copel sobre ACT 2016/2017.

23/09 - Juarez Tadeu Morona - Reunião Conjunta do Conselho de Representantes nº. 204/16 e de Diretoria 
nº 003/16 da Fecopar, em Ponta Grossa.

23/09 - Juarez Tadeu Morona - Comissão de Integração Sindical, em Ponta Grossa.

23/09 - Vilson Oliveira de Souza, Bento Rosa Junior, Carlos Bittencourt - 2ª. Reunião Arbitral do Jocopar /
2016, em Ponta Grossa.
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26/09 - Hugo Catossi, Juliana Bertol Guedes, Luciano Ramos Barboza, Juarez Dallagrana, José Carlos 
Lada, Adir Gnoatto e Almir Pazinato - Café da manhã no Buffet do Batel em comemoração ao Dia do 
Contador.

27/09 - Hugo Catossi, José Eurides e José Carlos Lada - Reunião sobre a elaboração da previsão 
orçamentária para 2017, sede Sicontiba.

27/09 - Hugo Catossi, José Eurides e José Carlos Lada - Reunião com os arquitetos Ernesto Pacheco e 
Suzy Samways sobre os valores previstos e a reforma da nova sede Sicontiba, sede Sicontiba. 

27/09 - Hugo Catossi  - Reunião com Divanzir Chiminacio sobre interesses comuns entre o Sicontiba e a 
Fecopar.

28/09 - Hugo Catossi - Reunião com o contador João Linardi, sede Sicontiba.

OUTUBRO

04, 11, 18, 25 e 31/10 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes.

05, 19 e 26/10 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do Conselho 
Municipal de Contribuintes.

04/10 - Hugo Catossi - Assembleia Geral Extraordinária para apreciação da contraproposta da Copel  para 
ACT 2016/2017 e discussão da PLR 2016.

05/10 - Juarez Dallagrana - Aula presencial da Academia Empresa Fácil, sede Sebrae.

13/10 - Hugo Catossi - Assembleia Geral Extraordinária da Fundação Copel.

13/10 - Vilson Oliveira - Reunião com Dirce, da malharia Oceânica.

14/10 - Hugo Catossi  e Ricardo Weber - Reunião de mediação para regularização das bases territoriais dos 
sindicatos dos contabilistas do Paraná, sede MTE.

18/10 - Hugo Catossi - Reunião com Alberto, do programa Jovem Contabilista.

19/10 - Juarez Dallagrana - Café da manhã com o Secretário Municipal  do Urbanismo, Reginaldo Luiz dos 
Santos, sede Sescap-PR.

20/10 - Luciano Barboza - Reunião com os conselheiros eleitos da Fundação Sanepar CAD, sede 
Sinpropar.

20/10 - Hugo Catossi - 1º Chá Rosa do CRC, sede CRCPR.

24/10 - Hugo Catossi  e Ricardo Weber - Reunião com os arquitetos Ernesto Pacheco e Suzy Samways, 
sede Sicontiba.

28/10 - Ricardo Weber - Assembleia Geral  Extraordinária da Fundação Copel para apreciação da 
contraproposta de ACT 2016/2017, sede Fundação Copel.

NOVEMBRO

01/11 - Eleição da Diretoria do Sicontiba - gestão 2017/2019, sedes Sicontiba e Sanepar.

01, 08, e 22/11 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes.

09, 16, e 23/11 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do Conselho 
Municipal de Contribuintes.

08/11 - Hugo Catossi - Assinatura do ACT 2016-2017 da COPEL, sede COPEL.

09/11 - José Eurides Borges Filho - Reunião com o assessor jurídico do Sicontiba para sanar dúvidas 
jurídica da empresa de auditoria Moore Sthephens, sede Sicontiba.
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17/11 - Luciano Barboza - Coletivo Intersindical Sanepar, sede Senge-PR.

17/11 - Hugo Catossi, José Eurides, Carlos Bittencourt, Narciso Doro, Simone Vanni, Luciano Ramos, José 
Lada, Adir Gnoatto, Helio Maia, Dirceu Vaz, Daniel Zanuzzo, Valmir Santos, Luiz Martins e Gerson Borges - 
Encontro promovido pelo SEHA para os contabilistas, sede Bar do Alemão.

22/11 - Juliana Guedes - Curso sobre Contratação de Serviços: Retenções de PIS/COFINS, IR, CSLL, ISS e 
INSS, sede CRCPR.

22/11 - Juarez Morona - Assembleia do Conselho Deliberativo, sede auditório da CNPL, em Brasília-DF.

23/11 - José Eurides, José Carlos Lada e Kelly Araújo - Reunião com Marcos dos Santos, Gerente da Caixa 
Econômica, na agência do Cristo Rei.

25/11 - Hugo Catossi e Juarez Dallagrana - 17ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado do 
Paraná, sede CRCPR.

26/11 - Última Reunião Ordinária da Diretoria do Sicontiba, sede Campestre Irineu Zanuzzo.

DEZEMBRO

02/12 - Dirceu Tadeu Vaz - Posse da gestão 2017/2019 da Academia de Ciências Contábeis do Paraná-
ACCPR.

06/12 - Ricardo Weber - Assinatura do Acordo Coletivo da Copel PLR 2016, sede Copel.

07/12 - Hugo Catossi, José Eurides Borges, Narciso Doro, José Carlos Lada e Ricardo Weber - Reunião 
com engenheiro Fábio e gerente comercial administrativa Jociana, da Steel Prime Construtora.

08/12 - Luciano Ramos - Reunião do Coletivo Intersindical da Sanepar, sede Senge-PR.

08/12 - Hugo Catossi - Sessão solene de Entrega do Título “Servidor Público Padrão”, na Câmara Municipal 
de Curitiba.

08/12 - Juarez Morona - Entrevista para a Banda B sobre imposto de renda.

09/12 - Juarez Morona - Reunião da Comissão de Integração Sindical, no Hotel Lizon.
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Registro de visitas ao Sicontiba

DATA NOME
05/01 Hugo Catossi                                    16/02 Adir Gnoatto
07/01 Hugo Catossi 17/02 Bento Rosa Jr.
07/01 Simone Vanni 18/02 Hugo Catossi
08/01 Hugo Catossi 18/02 Reginaldo Rodrigues Paula
12/01 Hugo Catossi 18/02 Simone Vanni
12/01 Vilson O. Souza 18/02 José Eurides
13/01 José Eurides 18/02 Vilson O. Souza
13/01 José Carlos Lada 18/02 Luciano Ramos Barbosa
13/01 Bruno Vosgerau 18/02 Antonio Moacir Pozzobon
14/01 Hugo Catossi 18/02 Daniel Antonio Zanuzzo
14/01 Reginaldo Rodrigues Paula 18/02 Almir Pazinato Nanemann
14/01 Narciso Doro 18/02 Bento Rosa Junior
14/01 Juarez Morona 18/02 Gerson Luiz Borges
15/01 Hugo Catossi 18/02 José Adriano Fragoso
18/01 Juliana Bertol Guedes 18/02 Carlos Augusto Bittencourt
19/01 Hugo Catossi 18/02 Narciso Doro Junior
19/01 Juliana Bertol Guedes 18/02 Samir Fouani
19/01 Dirceu Vaz 22/02 Hugo Catossi
19/01 José Eurides 23/02 Hugo Catossi
19/01 Cesar Alberto Ponte Dura 23/02 Bento Rosa Junior
19/01 Reginaldo Rodrigues Paula 24/02 Reginaldo Rodrigues Paula
19/01 Bento Rosa Jr. 24/02 Juliana Bertol Guedes
19/01 Vilson Oliveira 29/02 Carlos Augusto Bittencourt
22/01 Hugo Catossi 01/03 Hugo Catossi
26/01 Hugo Catossi 01/03 Simone Vanni
28/01 Hugo Catossi 01/03 Samir Fouani
29/01 Hugo Catossi 01/03 Narciso Doro Junior
02/02 Hugo Catossi 01/03 Juarez Morona
02/02 Carlos Bittencourt 01/03 Bento Rosa Junior
03/02 Carlos Bittencourt 01/03 José Eurides
04/02 Hugo Catossi 01/03 Luciano Ramos Barbosa
04/02 Reginaldo Rodrigues Paula 02/03 José Eurides
04/02 Juliana Bertol Guedes 03/03 Hugo Catossi
05/02 Bento Rosa Jr. 04/03 Hugo Catossi
05/02 José Eurides 07/03 Juliana Bertol Guedes
10/02 Bento Rosa Jr. 08/03 Juarez Morona
11/02 Reginaldo Rodrigues Paula 08/03 Hugo Catossi
12/02 Hugo Catossi 08/03 Narciso Doro Junior
16/02 Hugo Catossi 08/03 Vilson O. Souza
16/02 Michael Luiz de Souza 08/03 Bento Rosa Junior
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08/03 Rodrigo Mottin 24/05 Simone Vanni
11/03 Hugo Catossi 24/05 Juarez Morona
11/03 José Eurides 31/05 Hugo Catossi
14/03 Antonio Moacir Pozzobon 31/05 José Eurides Borges Filho
15/03 Hugo Catossi 31/05 Narciso Doro Junior
15/03 Reginaldo Rodrigues Paula 01/06 Juliana Guedes
16/03 Hugo Catossi 03/06 Hugo Catossi
16/03 Bruno Mezaroba Vosgerau 07/06 Hugo Catossi
17/03 Simone Vanni 08/06 Simone Vanni
17/03 Valdecyr Borges 08/06 Rodrigo Mottin
21/03 Juliana Bertol Guedes 08/06 Vilson Oliveira
22/03 Hugo Catossi 08/06 José Adriano Fragoso
22/03 Reginaldo Rodrigues Paula 09/06 Juarez Morona
23/03 Narciso Doro Junior 10/06 Carlos Bittencourt
23/03 Juarez Morona 10/06 Moroni Cordeiro
23/03 Dirceu Vaz 10/06 Albino Vieira de Oliveira
23/03 Juliana Bertol Guedes 16/06 Hugo Catossi
23/03 Simone Vanni 16/06 Dirceu Vaz
23/03 Juarez Dallagrana 16/06 Carlos Bittencourt
23/03 Gilson Luis da Silva 16/06 Reginaldo Rodrigues Paula
23/03 José Eurides 16/06 Moacir Pozzobon
23/03 Rodrigo Mottin 21/06 Hugo Catossi
23/03 José Adriano Fragoso 21/06 Juarez Morona
23/03 Bento rosa Jr. 21/06 Narciso Doro
23/03 Samir Fouani 21/06 José Adriano Fragoso
23/03 Bruno Vosgerau 21/06 Rodrigo Mottin
28/03 Vilson O. Souza 21/06 Juarez Dallagrana
30/03 Simone Vanni 21/06 Bento Rosa Jr.
31/03 Hugo Catossi 21/06 Vilson Oliveira
04/04 Vilson O. Souza 22/06 José Eurides
05/04 Hugo Catossi 30/06 Hugo Catossi
05/04 Narciso Doro Junior 01/07 Hugo Catossi
12/05 Juarez Dallagrana 01/07 Reginaldo Rodrigues
13/05 Simone Vanni 08/07 Hugo Catossi
13/05 José Eurides Borges Filho 12/07 Hugo Catossi
17/05 Hugo Catossi 14/07 Juliana Guedes
17/05 Simone Vanni 15/07 Hugo Catossi
17/05 José Eurides Borges Filho 19/07 Hugo Catossi
19/05 Hugo Catossi 20/07 Narciso Doro
19/05 José Eurides Borges Filho 20/07 Gilson Luis da Silva
19/05 Bento Rosa Jr. 20/07 José Carlos Lada
19/05 Narciso Doro Junior 25/07 Hugo Catossi
19/05 Samir Fouani 26/07 Hugo Catossi
19/05 Carlos Bittencourt Gomes 26/07 Reginaldo Rodrigues
19/05 Antonio Moacir Pozzobon 29/07 Simone Vanni
24/05 Hugo Catossi 02/08 Hugo Catossi

18



02/08 Juarez Morona 20/09 José Carlos Lada
04/08 Hugo Catossi 20/09 Narciso Doro
04/08 Reginaldo Rodrigues 21/09 Hugo Catossi
04/08 Luciano Ramos Barboza 21/09 José Eurides
05/08 José Eurides Borges 22/09 Hugo Catossi
08/08 Juliana Guedes 22/09 Vilson Oliveira
09/08 Hugo Catossi 26/09 Vilson Oliveira
09/08 Reginaldo Rodrigues 26/09 Bento Rosa Jr.
09/08 Narciso Doro 26/09 Carlos Bittencourt
09/08 Juarez Morona 27/09 Hugo Catossi
09/08 Dirceu Tadeu Vaz 27/09 José Carlos Lada
11/08 Hugo Catossi 27/09 José Eurides Borges Filho
11/08 Juarez Morona 28/09 Hugo Catossi
11/08 Narciso Doro 30/09 Hugo Catossi
11/08 Vilson Oliveira 30/09 José Eurides Borges Filho
11/08 Bento Rosa Jr 04/10 Hugo Catossi
11/08 Rodrigo Mottin 05/10 José Carlos Lada
16/08 Hugo Catossi 06/10 Hugo Catossi
16/08 Juliana Guedes 11/10 Narciso Doro
23/08 Hugo Catossi 11/10 Hugo Catossi
23/08 Vilson Oliveira 11/10 José Carlos Lada
24/08 Juarez Dallagrana 11/10 Juliana Guedes
26/08 José Carlos Lada 11/10 José Eurides Borges
30/08 Hugo Catossi 11/10 Reginaldo Rodrigues
30/08 Adir Gnoatto 11/10 Simone Vanni
30/08 Michael de Souza 11/10 Juarez Dallagrana
01/09 Hugo Catossi 11/10 Juarez Morona
02/09 Hugo Catossi 11/10 Dirceu Vaz
02/09 Vilson Oliveira 11/10 Bento Rosa Jr.
02/09 José Carlos Lada 11/10 Carlos Bittencourt
05/09 Hugo Catossi 11/10 Antonio Pozzobon
05/09 José Carlos Lada 11/10 Vilson Oliveira
05/09 Juarez Dallagrana 13/10 Vilson Oliveira
05/09 Albino de Oliveira 14/10 Reginaldo Rodrigues
05/09 Gilson Luis da Silva 17/10 Juarez Morona
05/09 Dirceu Vaz 18/10 Hugo Catossi
13/09 Hugo Catossi 19/10 Carlos Bittencourt
13/09 Luciano Ramos Barboza 20/10 Vilson Oliveira
13/09 Samir Fouani 24/10 Hugo Catossi
14/09 José Carlos Lada 25/10 Hugo Catossi
15/09 Hugo Catossi 25/10 Vilson Oliveira
15/09 José Carlos Lada 28/10 Vilson Oliveira
19/09 Bento Rosa Jr. 04/11 Hugo Catossi
19/09 José Carlos Lada 07/11 Vilson Oliveira
19/09 Vilson Oliveira 08/11 Vilson Oliveira
20/09 Hugo Catossi 08/11 Hugo Catossi
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08/11 José Eurides Borges 29/11 Bento Rosa
09/11 Vilson Oliveira 29/11 Moacir Pozzobon
09/11 José Eurides Borges 30/11 Daniel Zanuzzo
09/11 José Carlos Lada 30/11 Albino Vieira
09/11 Luciano Barboza 01/12 Pedro Vitor
10/11 Hugo Catossi 01/12 José Eurides Borges
16/11 Vilson Oliveira 01/12 Hugo Catossi
17/11 Vilson Oliveira 02/12 Narciso Doro
17/11 Luciano Barboza 02/12 Dirceu Vaz
18/11 Simone Vanni 02/12 Juliana Bertol Guedes
18/11 Hugo Catossi 07/12 Hugo Catossi
18/11 Juliana Bertol Guedes 07/12 Vilson Oliveira
21/11 José Carlos Lada 07/12 José Eurides Borges
21/11 Vilson Oliveira 07/12 José Carlos Lada
22/11 Vilson Oliveira 07/12 Narciso Doro
23/11 José Carlos Lada 07/12 Samir Fouani
24/11 José Eurides Borges 07/12 Simone Vanni
25/11 Hugo Catossi 09/12 Juarez Morona
25/11 Reginaldo Rodrigues 13/12 Dirceu Vaz
29/11 Juarez Morona 14/12 José Eurides Borges
29/11 Dirceu Vaz 15/12 Vilson Oliveira
29/11 Hugo Catossi 19/12 Vilson Oliveira
29/11 José Carlos Lada 20/12 José Carlos Lada
29/11 José Eurides Borges 22/12 Hugo Catossi
29/11 Carlos Bittencourt 22/12 Narciso Doro
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Disponibilidade financeira

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2016DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2016DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2016DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2016DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2016DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2016

DATA BANCO AGÊNCIA CONTA TIPO SALDO R$

31/12/2016 CEF CRISTO REI 1127-2 c/c 23.150,25

31/12/2016 CEF CRISTO REI 1016-0 c/c 48.191,62

31/12/2016 CEF CRISTO REI CDB Aplicação 535.196,12

TOTAL 606.537,99

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM 2016CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM 2016CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM 2016CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM 2016CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM 2016CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM 2016

QuantidadeQuantidade Valor R$Valor R$

Contribuição SindicalContribuição Sindical 3.2353.235 475.874,65475.874,65

Contribuição AssistencialContribuição Assistencial 298298 123.030,15123.030,15

Contribuição AssociativaContribuição Associativa 236236 70.809,9970.809,99

ARRECADAÇÃO E REPASSES LEGAIS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM 2016ARRECADAÇÃO E REPASSES LEGAIS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM 2016ARRECADAÇÃO E REPASSES LEGAIS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM 2016ARRECADAÇÃO E REPASSES LEGAIS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM 2016ARRECADAÇÃO E REPASSES LEGAIS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM 2016ARRECADAÇÃO E REPASSES LEGAIS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM 2016

SicontibaSicontiba 60%60% R$ 475.874,65R$ 475.874,65

FecoparFecopar 15%15% R$ 118.334,21R$ 118.334,21

CNPLCNPL 5%5% R$ 39.666,87R$ 39.666,87

MTEMTE 10%10% R$ 79.624,34R$ 79.624,34

Força SindicalForça Sindical 10%10% R$ 79.624,34R$ 79.624,34
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Negociações Coletivas

✔ Negociações e Acordos Coletivos firmados pelo Sicontiba em 2016

O Sicontiba celebrou 42 Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) e 1 Convenção Coletiva de 

Trabalho (CCT) no ano de 2016, trazendo inúmeros benefícios em favor dos profissionais 

contábeis empregados em escritórios e assessorias da área contábil e também vinculados 
à Sanepar, Copel, Fundação Copel e outras  empresas dos mais  diversos ramos de 

atividade. Benefícios tais quais  reajustes salariais, abonos, adicionais, participações nos 
lucros, bancos de horas e compensação e prorrogação de jornada.

! CCT SICONTIBA-SESCAP-PR 2016-2017 – Reajuste Salarial, Reajuste VR/VA, 
entre outros benefícios – 14/07/2016;

! SICONTIBA-APTOS CONTABILIDADE S/S LTDA – ME – ACT 2016/2017 – 

Compensação de Sábados – 25/07/2016;

! SICONTIBA-BERTI CONTADORES ASSOCIADOS SS – EPP – ACT 2016/2017 – 

Compensação de Sábados – 27/09/2016;

! SICONTIBA-BILANZ OUTSOURCING CONTABIL SS – EPP – ACT 2016/2017 – 

Compensação de Feriados (Dias Ponte) – 17/08/2016;

! SICONTIBA-BILANZ OUTSOURCING CONTABIL SS – EPP – ACT 2016/2017 – 
Compensação de Sábados – 17/08/2016;

! SICONTIBA-BMR MEDICAL LTDA – ACT 2016/2018 – Banco de Horas  – 
30/08/2016;

! SICONTIBA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR – ACT 

2016/2016 – Programa de Participação nos Resultados exercício 2015 – 

09/09/2016;
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! SICONTIBA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR – ACT 

2016/2017 – Reajuste Salarial, Abono, entre outros benefícios – 03/06/2016;

! SICONTIBA-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – ACT 

2015/2015 – Participação nos Lucros ou Resultados exercício 2015 – 11/03/2016;

! SICONTIBA-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – ACT 

2016/2016 – Participação nos Lucros ou Resultados exercício 2016 – 04/10/2016;

! SICONTIBA-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – ACT 
2016/2017 – Reajuste Salarial, Abono, entre outros benefícios – 21/12/2016;

! SICONTIBA-CONSULT AUDITORES INDEPENDENTES – ACT 2016/2017 – 
Compensação de Sábados – 07/12/2016;

! SICONTIBA-COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – ACT 2015/2015 – Participação 

nos Lucros ou Resultados exercício 2015 - 11/03/2016;

! SICONTIBA-COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – ACT 2016/2016 – Participação 

nos Lucros ou Resultados exercício 2016 – 04/10/2016;

! SICONTIBA-COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – ACT 2016/2017 – Reajuste 

Salarial, Abono, entre outros benefícios - 21/12/2016;

! SICONTIBA-COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A – ACT 2015/2015 – Participação nos 
Lucros ou Resultados exercício 2015 - 11/03/2016;

! SICONTIBA-COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A – ACT 2016/2016 – Participação nos 
Lucros ou Resultados exercício 2016 – 04/10/2016;

! SICONTIBA-COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A – ACT 2016/2017 – Reajuste Salarial, 

Abono, entre outros benefícios - 21/12/2016;

! SICONTIBA-COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – ACT 2015/2015 – 

Participação nos Lucros ou Resultados exercício 2015 - 11/03/2016;
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! SICONTIBA-COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – ACT 2016/2016 – 

Participação nos Lucros ou Resultados exercício 2016 – 04/10/2016;

! SICONTIBA-COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – ACT 2016/2017 – 

Reajuste Salarial, Abono, entre outros benefícios - 21/12/2016; 

! SICONTIBA-COPEL RENOVÁVEIS S/A – ACT 2015/2015 – Participação nos 

Lucros ou Resultados exercício 2015 - 11/03/2016;

! SICONTIBA-COPEL RENOVÁVEIS S/A – ACT 2016/2016 – Participação nos 
Lucros ou Resultados exercício 2016 – 04/10/2016;

! SICONTIBA-COPEL RENOVÁVEIS S/A – ACT 2016/2017 – Reajuste Salarial, 
Abono, entre outros benefícios - 21/12/2016;

! SICONTIBA-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A – ACT 2015/2015 – Participação 

nos Lucros ou Resultados exercício 2015 - 11/03/2016;

! SICONTIBA-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A – ACT 2016/2016 – Participação 

nos Lucros ou Resultados exercício 2016 – 04/10/2016;

! SICONTIBA-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A – ACT 2016/2017 – Reajuste 

Salarial, Abono, entre outros benefícios - 21/12/2016; 

! SICONTIBA-CSC SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS S/S – ACT 
2016/2017 – Compensação de Sábados – 07/12/2016;

! SICONTIBA-FORCONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL S.S. – EPP – ACT 
2016/2016 – Participação nos Lucros ou Resultados – 09/08/2016;

! SICONTIBA-FORCONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL S.S. – EPP – ACT 

2016/2017 – Compensação de Sábados – 09/08/2016;

! SICONTIBA-FUNDAÇÃO COPEL – ACT 2016/2017 – Reajuste Salarial, Abono, 

entre outros benefícios – 26/11/2016;
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! SICONTIBA-KOPS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA – EPP – ACT 

2016/2017 – Compensação de Sábados – 23/06/2016;

! SICONTIBA-MARAN, GEHLEB & ADVOGADOS ASSOCIADOS – ACT 2016/2017 

– Compensação de Sábados – 07/12/2016;

! SICONTIBA-MARMO CONTABIL SS LTDA – EPP – ACT 2016/2017 – 

Compensação de Feriados (Dias Ponte) – 04/07/2016;

! SICONTIBA-MARMO CONTABIL SS LTDA – EPP – ACT 2016/2017 – 
Compensação de Sábados - 04/07/2016;

! SICONTIBA-MARTINS ALVES CONTABILIDADE & ADMINISTRACAO DE 
CONDOMINIOS LTDA. – ME – ACT 2016/2017 – Banco de Horas – 21/07/2016;

! SICONTIBA-MOTTIN CONTABILIDADE e MOTTIN SERVIÇOS CONTÁBEIS – 

ACT 2016/2017 – Banco de Horas – 15/12/2016;

! SICONTIBA-MOTTIN CONTABILIDADE e MOTTIN SERVIÇOS CONTÁBEIS – 

ACT 2016/2017 – Participação nos Lucros e/ou Resultados – 15/12/2016;

! SICONTIBA-PATRICIA VIVIANE ZONATO CAPRILHONE – ACT 2016/2017 – 

Compensação de Sábados – 18/01/2016;

! SICONTIBA-PLANNING CONTADORES SS – EPP – ACT 2016/2017 – 
Compensação de Sábados – 28/09/2016;

! SICONTIBA-RAZÃO – ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA – EPP – 
ACT 2016/2017 – Banco de Horas – 26/08/2016;

! SICONTIBA-R&C SERVIÇOS CONTÁBEIS – SOCIEDADE SIMPLES – EPP – 

ACT 2016/2018 – Compensação de Sábados – 24/05/2016;

! SICONTIBA-VALCONTEC CONTABILIDADE S/S EPP – ACT 2016/2017 – 

Compensação de Sábados – 07/10/2016.
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Atividades desenvolvidas em 2016

✔ Ingresso de novos associados: 17 contabilistas

O associado ao Sicontiba tem direito a voto, a ser votado e também tem voz dentro da entidade. 
Além disso, pode usufruir do nosso Clube de Vantagens, aproveitando gratuitamente a sede 
campestre Irineu Zanuzzo em Colombo, utilizando os serviços da nossa assessoria jurídica de 
forma gratuita e tendo diversos outros benefícios, como descontos em planos de saúde da 
Unimed Curitiba, em tratamento odontológico, em escolas e universidades e em outros mais de 5 
mil estabelecimentos através do cartão de benefícios Sicontiba/All Sul. Novos associados:

Adriana Camila Boaretto
Alexandre Vinícius Cruz

Alisson Vinicius Viana de Freitas

Candido Anderson Kaminski

Eliseu de Brito Veiga

Euceli Bertolini
Giovani da Silva Santos

Inês do Rocio Vargas de Oliveira

Jennyfer Dayane Fernandes Dobasz

José Alfredo Rodrigues
Júlio Cezar Ribeiro

Kelly Francine Dalpra Nalevaiko

Marlisete Noisi Wedig Martini

Marcos Cesar Miranda da Silva

Pedro Gerson Falavinha
Ricardo Ribas Krepsky

Wenceslau Bonifácio da Silva

✔ Portal da Transparência do Sicontiba
De modo inovador e pioneiro, o Portal da Transparência, lançado em abril de 2016, traz 
informações importantes sobre o caixa do sindicato, atividades desenvolvidas e outros dados e 
fatos, como a história, o estatuto e toda a relação de contatos do Sicontiba.

✔ Nota de Repúdio contra a desfiguração das medidas anticorrupção
O Sicontiba, defendendo uma classe que se empenha pela transparência das contas públicas e 
das empresas, repudiou publicamente a postura corporativa e pusilânime dos deputados que, na 
calada da noite do dia 29 de novembro de 2016, desfiguraram completamente o projeto original 
endossado por dois milhões de brasileiros.

✔ Projeto de modernização da sede administrativa
Com o objetivo de trazer mais conforto para os contabilistas, a diretoria do Sicontiba trabalha há 
um bom tempo em cima do projeto de ampliação e de modernização da sede administrativa, que 
foi construída em 1957. Os pavimentos serão reformados e um novo andar será construído, o que 
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resultará em novas salas e um auditório para cursos e eventos. Foram tomadas diversas medidas 
financeiras para a concretização de mais esse sonho previsto no plano de gestão 2014/2016.

! 30/09 – Assinado o contrato de prestação de serviços de elaboração de projetos de 
arquitetura com a empresa Sam Ways & Santos Arquitetura. Valor: R$ 16.000.

! 14/10 – Expedida pela prefeitura a certidão de concessão de incentivo construtivo nº. 124 
do Programa Especial de Governo – PEF (Decreto 993/2014), concedendo potencial 
construtivo (20 cotas) para ampliação de 19,51m. Valor: R$ 13.986.

! 24/10 – Contratada a empresa Rocha Sondagem para os serviços de sondagem com 
parecer geotécnico. Valor: R$ 1.000.

! 26/10 – Assinado o contrato de fornecimento de projetos complementares com a empresa 
Steel Prime Construtora. Valor: R$ 11.300.

! 07/11 – Expedida pela prefeitura a Certidão de Aprovação de Projeto de Construção de nº. 
345470.

! 07/12 – Analisados, em reunião, os orçamentos apresentados para a execução da obra.

✔ Eleições Sicontiba – Gestão 2017/2019
A chapa única “Fazendo a Diferença” foi eleita, no dia 1 de novembro, com 94,74% do total de 
votos, e Hugo Catossi foi reconduzido ao cargo de presidente do Sicontiba para mais três anos de 
gestão. As atas e documentos exigidos legalmente foram registrados no 2º  Cartório de Títulos e 
Documentos de Pessoas Jurídicas de Curitiba. 

✔ Assessoria Jurídica
O departamento jurídico do Sicontiba oferece atendimento gratuito aos contabilistas associados e 
representados. Em 2016, foram realizados:

! Centenas de atendimentos e de consultorias presenciais e via telefone e e-mail.
! 154 homologações de rescisões trabalhistas. Os contabilistas atendidos receberam todo o 

suporte do sindicato, como, por exemplo, a conferência dos cálculos de verbas rescisórias, 
e tiveram a oportunidade de terem todas as suas dúvidas jurídicas esclarecidas.

! 203 homologações de transferências de escrita (responsabilidade técnico-contábil), sendo 
que em diversas oportunidades houve mediação para a negociação de honorários 
pendentes e também para a solução de conflitos entre as partes.

✔ Departamento Odontológico conveniado
25 contabilistas associados ou seus dependentes usufruíram, em 2016, da parceria do Sicontiba 
com uma clínica especializada, que, além de prestar um serviço de qualidade, também oferece 
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preços abaixo do mercado. Dentre os tratamentos oferecidos estão ortodontia, periodontia, 
próteses, implantes, estética, clínica geral e cirurgias.

✔ Cursos e eventos de atualização profissional
9 cursos e eventos foram promovidos no ano, com temas atuais, palestrantes experientes e 
renomados, e preços abaixo do mercado.

24/02 - Atualização em Legislação trabalhista e previdenciária para 2016
31/03 - ECD + ECF (Prático)
10/05 - As novas regras para o ICMS
07/06 - Substituição Tributária do ICMS
28/06 - Tributação do 3º Setor
26/07 - ISS – Fixo e as Sociedades de Profissionais
11/08 - Contabilidade de custos integrada e coordenada
19/09 - Formação de Gestores de RH
22/11 - Contratação de Serviços: Retenções de PIS/COFINS, IR, CSLL, ISS e INSS.

✔ Ouvidoria
180 e-mails foram atendidos pela Ouvidoria do Sicontiba no ano de 2016. Foram sanadas  
dúvidas contábeis, esclarecidos procedimentos administrativos e encaminhados elogios, 
reclamações e reivindicações ao conhecimento de órgãos públicos e de entidades.

✔ Secretaria
6.087 e-mails foram recebidos pela secretaria do Sicontiba no ano. Dentre os assuntos tratados 
estão reivindicações para o fortalecimento da classe contábil, convites, publicações, inscrições e 
esclarecimentos sobre cursos e eventos, e agendamento dos espaços da sede campestre.

✔ Impressões realizadas
17.683 impressões foram realizadas em 2016, a maioria delas relacionadas a reuniões, ofícios, 
convites, fichas e guias associativas, guias de contribuições e reservas da sede campestre.

✔ Avisos de cobrança extrajudicial da Contribuição Sindical
9.663 e-mails foram encaminhados para contabilistas, empresas e escritórios sobre o aviso de 
cobrança extrajudicial da guia de Contribuição Sindical. Informamos sobre a importância do 
recolhimento da contribuição para o fortalecimento da classe contábil e também sobre as 
consequências do não pagamento do tributo obrigatório, como, por exemplo, a incidência de 
multas e a possibilidade de suspensão do exercício da profissão contábil.
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✔ Almoço em comemoração ao Dia do Contabilista
Mais de 350 pessoas participaram do almoço em comemoração ao Dia do Contabilista realizado 
pelo Sicontiba na sede campestre em Colombo. Na ocasião, a sede campestre foi batizada de 
Irineu Zanuzzo, em homenagem ao profissional que tanto lutou pela classe contábil. O evento foi 
muito elogiado por quem participou. O custo foi de R$ 23.671,50, sendo que, com a venda de 
convites e patrocínio, foram arrecadados R$ 16.880, resultando em uma despesa de R$ 6.791,50.

✔ XXIV Jocopar, em Ponta Grossa
Os Jogos dos Contabilistas do Paraná têm por finalidade promover uma integração maior entre os 
profissionais de diferentes partes do Estado. E o Sicontiba, por meio de sua Comissão de 
Esportes, esteve durante todo o ano empenhado em organizar a participação da sua delegação. 
O custo do Jocopar para o sindicato foi de R$ 48.331,37, sendo que, com a venda de rifas e 
patrocínio, foram arrecadados R$ 38.961,72, resultando em uma despesa de R$ 9.369,65.

✔ 15ª Copa Sicontiba/Sescap de Futebol Suíço
O Sicontiba, em conjunto com o Sescap-PR, promoveu mais uma vez a Copa Sicontiba/Sescap 
de Futebol Suíço para os contabilistas em dia com a contribuição sindical. A competição, a 
premiação e um almoço de confraternização foram realizados na sede campestre Irineu Zanuzzo.

✔ Patrocínio cedido ao Instituto Paranaense da Mulher Contabilista
O Sicontiba contribuiu com apoio financeiro de R$ 1.000 para a realização do Dia Internacional da 
Mulher, que aconteceu no dia 10 de março de 2016, na sede do CRCPR em Curitiba.

✔ Melhorias na Sede Campestre Irineu Zanuzzo
Durante o ano foram comprados materiais para a manutenção da sede campestre, a exemplo de 
fio de nylon para roçadeira, combustível, óleo, produtos de limpeza, botijão de gás, tinta, rolo para 
pintura, tomada, fita isolante, vassoura, mangueira, pincel e lixa. Também houve consertos de 
equipamentos e a contratação de uma empresa desentupidora para limpar as fossas. 

✔ Utilização da Sede Campestre Irineu Zanuzzo
Mais de 1.700 pessoas usufruíram da sede campestre no ano. Foram arrecadados R$ 10.210. A 
sede está à disposição dos associados do Sicontiba, seus dependentes e convidados. A chácara 
possui estacionamento, quiosques com churrasqueiras, salões de festas, lagos para pesca, 
campos de futebol e quadras de vôlei, de futsal e de bocha, além de uma fonte de água limpa.

✔ Convênio Colégio SESI
O Sicontiba firmou parceria com o Colégio SESI-PR, garantindo descontos para os contabilistas 
que estão em dia com a contribuição sindical nas mensalidades do ensino médio.
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✔ Convênio Unimed
O Sicontiba firmou convênio com a Campeã Administradora de Benefícios para a contratação de 
planos de saúde da Unimed Curitiba com vantagens e preços para exclusivos para os 
contabilistas que estão em dia com a contribuição sindical.

✔ Agenda quinzenal com a Secretaria de Urbanismo de Curitiba
Com a intenção de solucionar os processos mais complexos envolvendo a abertura de empresas, 
o Sicontiba e outras entidades contábeis do Estado têm uma agenda quinzenal com 
representantes da Secretaria de Urbanismo de Curitiba.

✔ Indicações para o Conselho Municipal de Contribuintes de Curitiba
O Sicontiba indicou mais uma vez três membros da sua diretoria para participarem do grupo de 
representantes dos contribuintes no Conselho Municipal de Contribuintes. São eles: o 2º vice-
presidente, Dirceu Vaz; o secretário geral, Reginaldo Rodrigues de Paula; e o coordenador de 
delegados, Luiz Fernando Martins Alves.

✔ Reivindicações à Junta Comercial do Paraná
Em 2016, o Sicontiba permaneceu fiscalizando e cobrando melhorias na Jucepar. Foram enviados 
ofícios e realizadas reuniões com a diretoria do órgão para tratar do assunto. Após reivindicações, 
a sede central da Junta, em Curitiba, passou a atender contabilistas com horário agendado no 
período da manhã e reabriu o posto do Banco do Brasil, os processos que têm exigências 
passaram a serem devolvidos com o nome e o telefone do relator responsável, também foram 
oferecidos cursos de capacitação e um novo concurso público foi aberto.

✔ Reivindicações à Receita Federal
O Sicontiba expôs as reivindicações da classe contábil à Receita Federal com relação aos 
problemas que afetaram o sistema de coleta do CNPJ e à dificuldade que o profissional contábil  
vinha encontrando para fazer agendamentos junto ao órgão em Curitiba. Foi sugerido à Receita 
um atendimento diferenciado para os contabilistas.

✔ Encontro do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação
O SEHA, em parceria com o Sicontiba, ofereceu aos contabilistas uma confraternização, no dia 17 
de novembro, para fortalecer os laços entre as entidades e exaltar a importância do profissional 
contábil para as empresas e para o desenvolvimento da sociedade.

✔ Ratificação da base territorial do Sicontiba no Ministério do Trabalho e Emprego
O Sicontiba ratificou a sua base territorial perante todos os sindicatos de contabilistas existentes 
no Estado. Como o estatuto da entidade não continha cláusula específica contendo de forma 
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discriminada as cidades abrangidas pela base territorial, fez-se necessário a alteração estatutária 
para a referida inclusão, possibilitando assim ao Ministério do Trabalho a atualização dos dados 
do Sicontiba no cadastro das entidades sindicais. O novo estatuto social do Sicontiba foi 
registrado no 2º Cartório de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas de Curitiba.

✔ Desfiliação do Sicontiba junto à Federação dos Contabilistas do Paraná

Ofício nº. 074/2016-SICONTIBA                                                                 
                                                                                 
Senhor presidente,

Durante a Reunião Conjunta do Conselho de Representantes nº 203/16 e da Diretoria 002/16 da 
Federação dos Contabilistas do Paraná, realizadas dia 24 de junho último, no auditório da sede da 
FIEP, o Sicontiba manifestou-se veementemente contrário a mais um mandato de vossa senhoria 
como presidente da Fecopar, já que está há nove anos na função. Considerando que a sociedade 
clama por renovação e que o próprio Sicontiba se esforça para dar o exemplo, com uma 
administração transparente, voltada à defesa e valorização dos profissionais da contabilidade 
empregados e profissionais liberais, não podemos apoiar que dirigentes sindicais se eternizem no 
poder. Na oportunidade, vossa senhoria mencionou que havia quatro profissionais interessados 
na candidatura à presidência da entidade, no entanto foi verificado que apenas um contador 
externou expressamente esta vontade. 

Ademais, notou-se que o Sindicato dos Contabilistas de Londrina (Sincolon) endossou o 
posicionamento do Sicontiba pela renovação salutar, tese fortalecida ainda pela presidente do 
Sindicato dos Contabilistas de Apucarana. Destacando que o continuísmo é péssimo, 
desagregando diversas pessoas da categoria e daí leva um período considerável para 
reconstrução da união efetiva dos membros da base. Em suma, quem perde é a entidade. 
Representantes e representados se afastam. Ocorrem conflitos de ideias. Fica faltando 
direcionamento estratégico convergente, gerando prejuízos a todos os envolvidos ante a carência 
de entendimento e sintonia. 

Na mesma reunião, o tesoureiro da Fecopar, a pedido de vossa senhoria, apresentou uma 
planilha com a previsão dos gastos da entidade, caso a presidência fosse exercida por um 
membro de Londrina. Notou-se, com a explanação, a clara intenção de não se ter por presidente 
um representante do interior do Paraná, o que poderia causar aumento de gastos, entre outras 
consequências. Fazemos parte de um sistema sindical de 17 (dezessete) sindicatos, tendo-se 
apenas um na capital, sendo que todos os demais têm condições e podem ser presidentes da 
Fecopar, logo não podemos menosprezar esse direito. 

O Sicontiba, no passado, abriu mão de parte da sua base territorial (desmembramento) para a 
fundação de três outros sindicatos (Maringá, Cascavel e Paranavaí), possibilitando, na sequência, 
a criação da Fecopar, à qual sempre foi leal e parceiro, em todas suas iniciativas e atividades, 
salientando que nunca solicitou cargo ou buscou intervir em sua administração. Importante 
ressaltar que, desde a reunião citada, o Sicontiba permaneceu silente, não debateu, não agitou, 
não entrou em contato com nenhum sindicato visando tumultuar o cenário eleitoral, aguardando o 
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desenrolar dos fatos. Vale ressaltar e reiterar também que o Sicontiba não tem nenhum interesse 
em nenhum cargo e, sobretudo, na presidência da Fecopar. 

O interesse sempre foi e continuará em colaborar com a Fecopar para que a mesma se fortaleça 
cada vez mais enquanto entidade de segundo grau representante dos contabilistas paranaenses 
no âmbito do Estado, visando que suas atividades desenvolvidas realmente venham a fazer a 
“diferença positiva” para toda a categoria. Todavia, para surpresa geral, no dia 23 de setembro de 
2016, na Reunião Conjunta do Conselho de Representantes nº. 204/16 e da Diretoria nº  003/16 
da Fecopar, realizada em Ponta Grossa, vossa senhoria, em vez de ter a sensibilidade e 
concordar com uma chapa de consenso e renovação, de forma contraditória a manifestações 
anteriores, manteve a mesma postura e, em um ambiente totalmente a seu favor, obteve 
aprovação para sua recondução para mais três anos de mandato. 

É obvio que não será bom para a Fecopar. Citamos uma manifestação sobre o assunto de um 
profissional que sempre lutou para o desenvolvimento das entidades sindicais e da profissão 
contábil como um todo. Ajudou a criar a comissão intersindical, apoiando a Fecopar e todos os 17 
sindicatos, além de contribuir para que todas as entidades sindicais fossem representadas no 
plenário do órgão maior da contabilidade no Paraná, eis o pronunciamento do senhor Paulo 
Caetano: 

“Amigos, bom dia!!! Tomei conhecimento que na reunião de ontem da Fecopar o Divanzir foi 
reconduzido para mais um mandato de presidente. Com todo o respeito que tenho pelo Divanzir, 
que não é pouco, estou inconformado com essa situação e me pergunto, será que não temos 
entre os 17 presidentes de sindicato e suas respectivas diretorias nenhuma liderança nova que 
possa ser o presidente da Fecopar??? Todos nós sabemos que a perpetuação no poder é 
altamente prejudicial à qualquer organização. Amigos presidentes, tenho certeza que a imensa 
maioria dos seus representados não concordam com essa situação, vocês são os mais legítimos 
representantes dos contabilistas do Paraná, vocês é que sabem de todos os problemas e 
dificuldades desses contabilistas, portanto, repensem suas situações!!! Tenham todos um 
maravilhoso e abençoado final de semana!!! Um grande abraço ”.

Em razão de todo o exposto, ainda passamos a fazer mais algumas considerações para a 
presente tomada de decisão. Entendemos que a Fecopar poderia dar mais apoio aos sindicatos 
de contabilistas, realizando muitas ações de defesa e valorização dos profissionais da 
contabilidade, visto que não visualizamos a promoção por esta entidade de eventos em prol da 
categoria, a exemplo de cursos, palestras e fóruns a serem ministrados aos estudantes e 
profissionais da contabilidade (empregados e liberais autônomos). Neste campo de atuação 
(aprendizado e atualização de conhecimentos), o qual é de extrema relevância para os 
profissionais, a Federação poderia vir a centralizar e promover a organização dos referidos cursos 
e eventos para todos os profissionais representados pelos 17 (dezessete) sindicatos vinculados. E 
mais, diversas parcerias poderiam vir a ser firmadas, a exemplo da celebração de convênios com 
empresas da área de tecnologia e informática, visando oferecer a todos os envolvidos no sistema 
sindical a aquisição de equipamentos em valores abaixo do mercado, suporte técnico, dentre 
outras possibilidades relacionadas. 
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Também, uma outra importante frente de atuação seria uma campanha de incentivo junto aos 
contadores e técnicos em contabilidade para que se associem às entidades, aproximando-os, 
uma vez que somamos aproximadamente 34 mil profissionais no estado, entretanto, talvez não 
chegamos a 2.500 associados na soma de todos os filiados. Em razão da pouca participação dos 
contabilistas nas entidades, e diante do alto grau de inadimplemento das contribuições sindicais, 
muitas ações poderiam e podem ser desenvolvidas para maior adesão, conscientizando-os da 
importância do pagamento do tributo (obrigatório) para todo o sistema, o que refletiria em 
benefícios e contrapartidas positivas para toda a categoria. 

Quanto à arrecadação financeira, por meio da contribuição sindical auferida junto aos 14 mil 
contabilistas da base territorial do Sicontiba, houve a distribuição (repasse de 15%) à Fecopar em 
2015 e 2016 dos valores de R$ 102.907,90 (cento e dois mil, novecentos e sete reais e noventa 
centavos) e R$ 116.872,65 (cento e dezesseis mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e 
cinco centavos), respectivamente, demonstrando que grande parte do orçamento da Federação 
decorre da diligente arrecadação do Sicontiba, motivo pelo qual entendemos que deveriam 
ocorrer mais atenção e contribuições efetivas por parte da Fecopar na função de entidade de 2º 
grau, o que não visualizamos na prática. 

Sublinhamos mais que o Sicontiba inovou e criou o Portal da Transparência, tornando públicas 
suas realizações, demonstrações contábeis, plano de gestão e outros dados importantes, como a 
história, o estatuto social, a relação de contatos, entre outros, objetivando maior credibilidade 
perante os associados, demais contabilistas e a sociedade. Inédita no âmbito das entidades 
privadas sindicais, a iniciativa teve grande repercussão. Percebe-se que o site da Fecopar não 
traz esses dados, que são de extrema importância para os representados. 

Por isso, com espírito de contribuição e auxílio mútuo esperado entre as entidades, foi 
formalmente sugerida à Fecopar iniciativa semelhante, por meio de ofício (nº. 026/2016). 
Entretanto, jamais houve resposta, nem ao menos dizendo que a ideia seria estudada. Há anos, o 
Sicontiba indica representantes para compor a chapa da Fecopar, mas como vossa senhoria já 
adiantou que, dependendo das indicações, não irá aceitá-las, pressupondo haver análises 
subjetivas prévias e antecipadas sobre nomes que porventura não venham a agradar, e, em razão 
da esperada renovação que, até o presente momento, não é visualizada, o Sicontiba não 
participará da chapa única da federação. 

Considerando também que, infelizmente, vêm ocorrendo comentários distorcidos, negativos, 
alguns inclusive de cunho pessoal, entre membros das duas diretorias das entidades, e que o 
Sicontiba atua com seriedade, sempre focado em projetos e ações em defesa e valorização dos 
contabilistas, em especial, atualmente concentrando forças na reforma da sede administrativa, 
prevemos que, com a permanência da atual presidência (serão 12 anos à frente da Fecopar), não 
haverá sintonia e convergência entre as entidades. Motivos pelos quais, em respeito ao princípio 
constitucional da liberdade de associação sindical (individual e coletiva), formalizamos, neste ato, 
o pedido de desfiliação do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, conforme aprovação na 
Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva realizada no dia 11 de outubro de 2016 na sede 
administrativa do Sicontiba.
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Sicontiba em Ação 

O Sicontiba realizou durante todo o ano diversas atividades em defesa e valorização dos 

profissionais  da área contábil, sendo que por diversas oportunidades o presidente e 

alguns membros da diretoria se reuniram com os governantes e agentes públicos  para 

levar as reivindicações da categoria, apresentando sugestões e exigindo soluções e 

melhorias no atendimento. Também foram realizadas diversas reuniões e assembleias 

para negociação e celebração de contratos coletivos de trabalho. O Sicontiba ainda 

apoiou campanhas de entidades parceiras e se posicionou em diversas frentes de 

atuação por menos tributos, menos burocratização, menos corrupção e mais 

transparência. Abaixo segue uma relação das publicações e matérias divulgadas quanto a 

algumas das diversas atividades desenvolvidas no ano de 2016.

Planos de saúde da Unimed Curitiba com vantagens exclusivas para contabilistas 

em dia com a contribuição sindical
Janeiro/2016

 2016 começou com uma boa notícia para a classe contábil de Curitiba e região. O 
Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) acaba de fechar uma parceria para oferecer 
planos de saúde da Unimed Curitiba com vantagens e preços exclusivos para contabilistas e seus 
familiares dependentes. 
 Para aderir basta estar em dia com o pagamento da contribuição sindical. Haverá isenção 
de carência até o próximo dia 25 de março, exceto para os casos de doenças preexistentes. O 
convênio foi formalizado hoje, dia 7 de janeiro, entre o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, e os 
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representantes da Campeã Administradora de Benefícios, Joel Melo e Flávio Bezerra, na 
presença da diretora assistencial do sindicato, Simone Vanni, e do assessor jurídico do sindicato, 
Ricardo Weber.
 “Essa é mais uma parceria importante que traz comodidade e conforto para os 
contabilistas e seus familiares. Os planos de saúde da Unimed Curitiba estão entre os melhores 
da cidade”, afirmou Hugo.
 De acordo com Melo, a Campeã já está no mercado há mais de 10 anos, sempre 
trabalhando com seriedade e responsabilidade. “Nós já comercializamos mais de 25 mil planos. 
Hoje nossa carteira tem 27 instituições”, exemplificou. 
 O contabilista interessado deve procurar a Campeã através do telefone (41) 3512-5900 ou 
do e-mail contato@grupovital.com.br. A empresa também já se prontificou a entrar em contato 
com os profissionais da contabilidade para divulgar os planos. Os planos têm coparticipação de 
30% em todos os procedimentos ambulatoriais, com teto máximo de 90 reais por procedimento.
 É importante ressaltar que para que a parceria entre o Sicontiba e a Campeã passe a valer 
efetivamente é preciso, ao todo, um número mínimo de 50 adesões.

Parabéns pelo Dia do Empresário Contábil, 12 de janeiro!
Janeiro/2016  
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Representantes da Fiep visitam o Sicontiba para estreitar laços entre a federação e 

a classe contábil
Janeiro/2016

 O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, recebeu 
hoje, dia 12 de janeiro, na sede do sindicato, a gerente de relações sindicais da Fiep (Federação 
das Indústrias do Paraná), Maria Aparecida Lopes, a analista administrativa da Fiep, Mariana 
Mello, e a analista de comunicação da Fiep, Jéssica Martins.
 Durante a reunião eles conversaram sobre os benefícios que o Sistema Fiep oferece para 
a sociedade e para os contabilistas, como cursos e palestras, falaram também de possíveis 
parcerias visando o desenvolvimento do profissional da contabilidade e de ações que a 
federação vem desenvolvendo em prol da classe empresarial. As representantes da Fiep 
solicitaram ainda o apoio dos contabilistas na conscientização dos empresários sobre a 
importância do pagamento da contribuição sindical, já que o valor acaba sendo revertido em 
investimentos e melhorias para toda a classe, como a criação de novos serviços. 
 O Sicontiba mantém um convênio com a Escola de Gestão da Indústria do Sistema Fiep 
(IEL) desde o ano passado, com descontos de até 10% em cursos de pós-graduação para os 
associados ao sindicato. Para mais informações sobre os cursos que estão com inscrições 
abertas, clique aqui ou sobre a imagem abaixo.

Ex-presidente do CRCPR, Maurício Smijtink, e ex-presidente do Sicontiba, Narciso 

Doro, se reúnem com o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, e o vice-presidente, 

Juarez Morona
Janeiro/2016

 O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, 
acompanhado do vice-presidente, Juarez Morona, recebeu hoje, dia 14 de janeiro, a visita do ex-
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presidente do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná) e associado ao sindicato, 
Maurício Smijtink, e do ex-presidente do Sicontiba, assessor parlamentar do vereador Hélio 
Wirbiski e vice-presidente de relações sociais do CRCPR, Narciso Doro.

 Durante a reunião agora à tarde, eles conversaram sobre o papel da contabilidade no 
desenvolvimento do país e sobre a importância que os contabilistas têm ao ajudar o Brasil a 
superar a crise econômica e política que toma conta do nosso país. 
 Hugo aproveitou a oportunidade para elogiar o trabalho que Maurício fez à frente do 
conselho, dizendo que o ex-presidente do CRCPR sempre foi um defensor ferrenho da classe 
contábil e nunca mediu esforços para fazer o melhor para os profissionais da contabilidade. 
 “Foi na gestão dele, por exemplo, que foi construída a sede do CRCPR, no Alto da XV, que 
é motivo de orgulho para a classe contábil paranaense”, pontuou o presidente do Sicontiba.

Os serviços da Jucepar melhoraram? Dê a sua opinião!
Janeiro/2016

 Há meses eu venho conversando e cobrando os representantes da Jucepar (Junta 
Comercial do Paraná) e do Governo do Paraná para que o atendimento e os serviços do órgão 
melhorem e, consequentemente, a classe contábil seja atendida de modo eficaz e rápido. 
 A Junta se comprometeu a promover avanços que já trariam resultados no início de 2016, 
como a ampliação do horário de atendimento presencial. Agora, queremos ouvir a sua opinião 
sobre a seguinte questão: os serviços da Jucepar melhoraram? Sim ou não? E por quê? 
 Dê a sua opinião através do e-mail sicontiba@sicontiba.com.br. Caso os serviços não 
tenham melhorado, iremos ampliar nossos esforços e continuaremos reivindicando mudanças. 
 Desde já, muito obrigado. 
 Hugo Catossi 
 Presidente do Sicontiba
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Softwares para emissão de NFC-e, NF-e e CT-e com taxa anual equivalente a R$ 

19,90 por mês
Janeiro/2016
 
 Quem precisa de um bom software para emissão de NFC-e (Nota 
Fiscal de Consumidor Eletrônica), NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e CT-e 
(Conhecimento de Transporte Eletrônico) precisa conhecer o trabalho da FL 
Soft, parceira do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba).

Conselheiro do CRCPR, Cesar Ponte Dura, e o contabilista Fabiano dos Santos 

visitam o Sicontiba
Janeiro/2016

 O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, recebeu 
hoje, dia 19 de janeiro, a visita do conselheiro do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do 
Paraná), Cesar Alberto Ponte Dura, e do contabilista Fabiano dos Santos. Durante o encontro eles 
conversaram sobre a inclusão do Dia do Contabilista, que é 25 de abril, no calendário oficial do 
Estado e a respeito da situação dos serviços oferecidos pela Junta Comercial do Paraná.

Presidente do Sicontiba recebe diretores para tratar da comemoração ao Dia do 

Contabilista e debater assuntos de interesse da classe contábil
Janeiro/2016

 O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, esteve 
reunido hoje à tarde, dia 19 de janeiro, com diretores do sindicato para conversar sobre as ações 
em comemoração ao Dia do Contabilista, celebrado no dia 25 de abril. Uma comissão, formada 
por diretores e funcionárias do Sicontiba, foi criada para tomar conta dos preparativos da festa. 
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Fazem parte dela os diretores Dirceu Vaz, Reginaldo Rodrigues de Paula, José Eurides Borges 
Filho, Vilson Oliveira de  Souza, Bento Rosa Junior, Juliana Guedes, César Alberto Ponte Dura, 
mais a assistente administrativa, Kelly Araujo, e a secretária, Josianne Duarte.

 A ideia, por enquanto, é realizar um almoço na sede campestre do Sicontiba, em Colombo, 
com muita diversão para os adultos e as crianças. “Vamos também prestar uma homenagem 
especial a uma pessoa que contribuiu muito para o fortalecimento da classe contábil em Curitiba e 
no Paraná”, adiantou Hugo. Além disso, a diretoria do Sicontiba também debateu outros assuntos 
de interesse dos profissionais da contabilidade, como a situação da Junta Comercial do Paraná e 
o convênio que oferece planos de saúde da Unimed Curitiba com preços especiais para 
contabilistas em dia com a contribuição sindical.

Artigo: Atendimento da Junta Comercial do Paraná continua deixando a desejar
Janeiro/2016

Por Hugo Catossi
Presidente do Sicontiba
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 Veja o oficio que o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) encaminhou para a 
presidência da Jucepar (Junta Comercial do Paraná) mais uma vez explicando a situação e 
cobrando mudanças. Os órgãos públicos têm a obrigação de prestar serviços com rapidez e 
eficiência. Afinal, pagamos por isso; e muito caro por sinal. O governo é competente para 
aumentar e cobrar impostos. Do jeito que as coisas estão indo, a profissão contábil se tornará 
inviável diante de tanta burocracia e exigências acessórias.
 O pior é que o cliente não entende tamanha burocracia e lentidão, e acaba culpando o 
contabilista. Essa é uma injustiça sem tamanho, já que os verdadeiros culpados são aqueles que 
administram o nosso dinheiro com incompetência, de maneira desordenada.
 O nosso sindicato, que já tem uma história de 93 anos de lutas, não tem nenhum cunho 
partidário. Temos, sim, o dever de defender os profissionais da contabilidade e é isso o que vamos 
fazer. Custe o que custar, pois a situação da Junta está chegando no limite. 
 Ontem, por exemplo, por volta das 16h, passei no prédio da Jucepar no centro de Curitiba 
e tinham simplesmente 88 pessoas esperando. É inaceitável. É uma falta de respeito com os 
contribuintes e os contabilistas, que contribuem significativamente para o desenvolvimento das 
empresas e da economia paranaense.

Sicontiba dá início aos cursos de 2016; primeiro curso será sobre legislação 

trabalhista e previdenciária no dia 24 de fevereiro
Janeiro/2016

 O primeiro curso que o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) vai promover em 
2016 será sobre legislação trabalhista e previdenciária. A data é o dia 24 de fevereiro. O local, o 
auditório do CRCPR (Rua XV de Novembro, 2987, no Alto da XV, em Curitiba). 
 O palestrante será José Alfredo do Prado Jr., advogado, consultor e especialista nas áreas 
trabalhista e previdenciária com mais de 10 anos de experiência. 
 De acordo com o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, os cursos realizados pelo 
sindicato são calcados em duas premissas. Primeira, cursos de qualidade com palestrantes 
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experientes. Segunda, cursos de baixo custo apenas para cobrir as despesas de pessoal e de 
estrutura. Associados ao Sicontiba, funcionários de associados e estudantes pagam R$ 50. 
Contabilistas em dia com a contribuição sindical, R$ 100. Para os demais profissionais, R$ 150. 
 “O Sicontiba tem a obrigação de promover cursos excelentes a preços ínfimos. Afinal, 
somos uma entidade sem fins lucrativos e, acima disso, estamos preocupados com o 
desenvolvimento profissional do contabilista”, ressaltou Hugo. 
 Segundo a diretora de cursos e palestras do Sicontiba, Juliana Guedes, o sindicato deve 
promover cerca de dois cursos por mês a partir de março. Juliana acrescenta que 
os treinamentos são planejados de maneira que os participantes aprendam o máximo de 
conteúdo no mínimo de tempo possível. 
 “Nossos cursos são bem focados e direcionados, já que os contabilistas têm uma agenda 
atarefada e corrida. Os profissionais precisam de agilidade e objetividade para facilitar o dia a dia”, 
pontuou Juliana. 

Preços especiais na Unimed Curitiba para contabilistas
Janeiro/2016

Planos de saúde da Unimed Curitiba com vantagens e preços exclusivos 
para contabilistas que estão em dia com o pagamento da contribuição 
sindical e seus familiares dependentes.

Sicontiba e Jucepar trocam ideias para melhorar serviços prestados pelo órgão
Janeiro/2016

 O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, e o 
presidente da Jucepar (Junta Comercial do Paraná), Ardisson Akel, estiveram reunidos hoje, dia 
29 de janeiro, na sede do órgão, em Curitiba, para trocar ideias que possam melhorar o 
atendimento e os serviços prestados pela Junta. 
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 Também participaram da reunião o vice-presidente do Sicontiba, Juarez Morona, os 
diretores do sindicato, Samir Fouani e Narciso Doro, o vice-presidente da Jucepar, Valdir 
Pietrobon, o procurador regional do órgão, Marcus Pereira, o subprocurador regional do órgão, 
Paulo Palácios, e a secretária geral do órgão, Libertad Bogus.
 Na ocasião, o presidente do Sicontiba entregou para o presidente da Jucepar um 
documento com as principais reivindicações dos contabilistas em relação aos serviços da Junta. 
Hugo também propôs uma relação mais próxima entre o Sicontiba e a Jucepar, de modo que as 
demandas dos contabilistas sejam sempre atendidas.
 Akel disse que as portas da Jucepar estão sempre abertas para a classe contábil e que 
dará uma atenção especial para as reivindicações trazidas pelo sindicato. Também aproveitou 
para falar sobre quatro mudanças importantes pelas quais o órgão está passando. 
 Primeira, a sede central da Junta, em Curitiba, atenderá contabilistas com horário marcado 
no período da manhã. Lembrando que o atendimento na agência do Portão começa às 9h e na 
Associação Comercial do Paraná, a partir das 8h.
 Segunda, em breve, os processos que tiverem exigências serão devolvidos com o nome e 
o telefone do relator responsável para facilitar a comunicação entre as partes.
 Terceira, a Junta já está trabalhando na contratação de novos funcionários para o SAC 
(Serviço de Atendimento ao Consumidor), que passará a contar com um número 0800 para 
facilitar o contato com quem mora no interior, e investindo na admissão de 60 novos funcionários 
por meio de um processo seletivo simplificado.
 Quarta, a sede central do órgão, em Curitiba, já conta com uma nova agência do Banco do 
Brasil, descartando a necessidade de deslocamento para o pagamento de taxas.
 “Estamos caminhando para uma solução. O diálogo é sempre a melhor saída, com 
certeza. O atendimento com horário marcado para o contabilista e os processos com exigência 
que serão devolvidos com os contatos do relator são um grande avanço para a nossa classe”, 
afirmou Hugo. “Nós estamos trabalhando por mudanças, para melhorar. E vamos trabalhar em 
sintonia”, finalizou Akel.

Sede da Jucepar em Curitiba já está atendendo contabilistas com horário agendado 

pela manhã
Fevereiro/2016

 Depois de inúmeras reivindicações da classe contábil, a sede central da Jucepar (Junta 
Comercial do Paraná), em Curitiba, começou a atender hoje, dia 4 de fevereiro, os contabilistas 
que têm horário agendado para o período da manhã. O objetivo do serviço é, exclusivamente, o 
esclarecimento de dúvidas e de questões pendentes. Vale lembrar que a sede do órgão 
funcionava apenas no período da tarde.
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 “O serviço de agendamento está disponível no site e é destinado apenas aos contadores, 
que deverão apresentar a carteirinha de contabilista e poderão ser acompanhados por seus 
clientes”, explica o presidente da Jucepar, Ardisson Akel.
 Segundo o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, 
o novo serviço dá mais fluidez para os processos. “Sem dúvidas, é um grande avanço. É um sinal 
importante também de que as nossas conversas com a diretoria da Junta estão rendendo frutos”, 
disse Hugo. Vale reforçar que, diferentemente da sede central, o atendimento da Jucepar na 
agência do Portão começa às 9h e na Associação Comercial do Paraná, a partir das 8h.

Demonstrações contábeis e relatório das principais atividades desenvolvidas pelo 

Sicontiba no exercício de 2015
Fevereiro/2016

 O Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) está disponibilizando os documentos 
e as informações a seguir para quem tiver interesse: Relatório das Atividades Desenvolvidas em 
2015; Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado 2015; Balanço Patrimonial – Analítica; 
Demonstrações do Resultado 2015 – Analítica; Demonstrações do Fluxo de Caixa 2015; Notas 
Explicativas; e Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Findo 2015.

Contabilistas da Copel aprovam proposta de acordo sobre a participação dos 

empregados nos lucros da empresa
Fevereiro/2016  

 Por unanimidade, em assembleia realizada hoje, dia 16 de fevereiro, os contabilistas que 
trabalham na Copel aprovaram a proposta de acordo sobre o programa de Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR) da empresa no ano passado. A assembleia foi conduzida pelo 
presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, no sindicato. 
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 O pagamento da PLR de 2015 será feito após a definição dos valores, a assinatura do 
acordo e a assembleia geral de acionistas, o que deve acontecer nos próximos meses. De acordo 
com quem esteve na assembleia, a proposta de 2015 é um avanço se comparada à proposta de 
2014. “Antes o valor era fixo. Agora, será um percentual associado ao alcance das metas, o que é 
muito melhor para nós, os empregados, já que o valor não fica estagnado”, explicou o contabilista 
Michael Luiz de Souza, que é representante do Sicontiba dentro da Copel. 
 Segundo consta no acordo, o percentual pode variar de acordo com a mensuração das 
metas estabelecidas, correspondendo ao intervalo de 13% a 15%, definido pelo alcance das 
metas corporativas e a um cálculo que leva em conta o índice de desempenho geral e os 
dividendos distribuídos aos acionistas. 
 “Nós sempre atuamos para conquistar o máximo de benfeitorias para os contabilistas. É 
essa a nossa função aqui dentro do Sicontiba. Nesse caso da Copel, o nosso objetivo de 
percentual sempre foi o teto de 25%. Vamos continuar reivindicando isso e outros avanços para a 
PLR de 2016”, disse Hugo. 
 A PLR de 2016, inclusive, já vem sendo negociada desde o fim de janeiro e tem à frente o 
contabilista Adir Gnoatto, que também é representante do Sicontiba dentro da Copel. “Nós ainda 
estamos em fase de negociação, mas estamos focados nos 25% e em outros benefícios, como 
um índice de percentual mínimo equivalente a uma média histórica para o caso das metas não 
serem atingidas”, explicou Adir. 
 De acordo com o presidente do Sicontiba, tanto Adir quanto Michael vêm fazendo um 
excelente trabalho em nome do sindicato em defesa dos profissionais da contabilidade. 
“Precisamos de pessoas engajadas e comprometidas com o bem-estar da nossa classe, assim 
como vocês”, finalizou Hugo.

Passagem e hospedagem para o 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade, em 

Fortaleza, com preços especiais até o dia 29 de fevereiro
Fevereiro/2016

 Quem está se programando para ir até Fortaleza (CE) para participar do 20º  Congresso 
Brasileiro de Contabilidade, que será realizado de 11 a 14 de setembro, não pode perder essa 
chance que o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) conseguiu. Para passagem 
aérea, hospedagem em hotel de praia (apartamento casal ou twin) e city tour, o custo é de R$ 
1.958 reais mais as taxas por pessoa. O valor pode ser parcelado em até 12x sem juros.
 O embarque é dia 10 de setembro, já a data de retorno, dia 16, o que quer dizer que você 
terá uma folguinha para conhecer as praias de Fortaleza e descansar. A promoção é da Viva 
Consultoria em Viagens e vale até o dia 29 de fevereiro para os 20 primeiros contabilistas que 
entrarem em contato. Para os associados ao Sicontiba, a agência concede como cortesia um 
seguro de viagem. Mais informações: (41) 3029-0300.
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Jucepar inaugura posto do Banco do Brasil dentro da sede central em Curitiba
Fevereiro/2016

 O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, 
participou, no dia 17 de fevereiro, da inauguração do posto do Banco do Brasil dentro da sede 
central da Jucepar (Junta Comercial do Paraná), em Curitiba. O posto funciona de segunda a 
sexta-feira, das 12h às 17h.
 O presidente do Sicontiba disse que o novo posto do Banco do Brasil vai agilizar o trabalho 
dos contabilistas e de quem mais precisar dos serviços do órgão na sede central, já que não será 
mais necessário se deslocar para fazer o pagamento das taxas cobradas pela Jucepar.
 Segundo o presidente da Jucepar, Ardisson Akel, o órgão está trabalhando para aprimorar 
o atendimento e os serviços prestados. No início do mês, por exemplo, passou a fazer o 
atendimento, na sede central, de contabilistas com horário agendado. A Junta também já deu 
início ao processo seletivo para a contratação de 60 novos funcionários.
 Outra mudança significativa é que os processos que tiverem exigências serão devolvidos 
com o nome e o telefone do relator responsável para facilitar o contato entre as partes.
Segundo o presidente do Sicontiba, as novidades que vêm sendo apresentadas pela Junta são 
um reflexo das conversas e das reivindicações que as entidades contábeis vêm fazendo junto ao 
órgão. “A Junta está de parabéns. Com certeza, essas mudanças vão facilitar a vida dos 
contabilistas. E não só isso, já que elas vão incidir diretamente no desenvolvimento da economia 
paranaense”, finalizou Hugo.
 Também participaram da inauguração o presidente do Sescap-PR (Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas no Estado do Paraná), Mauro Kalinke; o vice-presidente da Jucepar, Valdir Pietrobon; e 
os vogais Mauro Moreschi, Dolores Locatelli e Gilson Strechar.

Atendimento na sede central com horário agendado
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 Desde o dia 4 de fevereiro, contabilistas estão sendo atendidos com horário agendado 
para o período da manhã na sede central da Junta em Curitiba. Antes a sede central funcionava 
apenas durante a tarde. O novo serviço tem como objetivo o esclarecimento de dúvidas e é de 
uso exclusivo dos contabilistas, que precisam apresentar sua carteira profissional e podem ser 
acompanhados por seus clientes.

Reunião de diretoria do Sicontiba discute a prestação de contas de 2015, a reforma 

da sede, a festa do Dia do Contabilista e outros assuntos de interesse
Fevereiro/2016

 A primeira reunião de 2016 de diretoria do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de 
Curitiba) foi realizada hoje, dia 18 de fevereiro, no sindicato, e teve como principal discussão o 
relatório de prestação de contas das atividades desenvolvidas pelo sindicato em 2015.
 O relatório, que tem quase 150 páginas, é um apanhado das principais frentes e trabalhos 
em que o Sicontiba esteve engajado no ano passado, como as 21 negociações e acordos 
coletivos que foram promovidos e a contratação de um assessor jurídico que presta expediente e 
é funcionário do sindicato.
 Outro assunto de grande importância discutido hoje foram as contas do Sicontiba relativas 
ao ano passado, que, inclusive, foram elogiadas e aprovadas por unanimidade pelo conselho 
fiscal do sindicato. Os documentos que fazem parte da análise das contas, como o balanço 
patrimonial do sindicato, as demonstrações de resultado e as demonstrações do fluxo de caixa, 
também estão disponíveis ao acesso de todos.
 “A nossa gestão é baseada em uma administração transparente e participativa. Eu acredito 
que é somente através da transparência que podemos evoluir como classe e também construir 
uma sociedade mais justa”, disse o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi.
 A reunião também serviu para acertar detalhes sobre a festa em comemoração ao Dia do 
Contabilista, celebrado no dia 25 de abril, que está sendo planejada para a sede campestre do 
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Sicontiba, no dia 30 de abril, com direito a churrasco, chope, show  da banda Amigos do Sul e 
também muita diversão para as crianças, como cama elástica e algodão doce.
 “Será um dia e um momento importante também para a história do Sicontiba porque 
faremos uma homenagem muito especial para alguém que dedicou muito do seu tempo para o 
engrandecimento da nossa classe”, adiantou Hugo.
 Por falar em comemoração, a diretoria do Sicontiba aprovou por unanimidade uma 
proposta de patrocínio solicitada pelo Instituto Paranaense da Mulher Contabilista (IPMCont) para 
a realização de um evento para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de 
março. Além disso, os diretores do sindicato também conversaram a respeito da reforma que vem 
sendo estudada para ampliação e modernização da sede administrativa do Sicontiba, com a 
construção de um novo auditório para cursos e reuniões e de novas salas. “A nossa ideia é trazer 
mais conforto e comodidade para a classe”, resumiu o presidente do Sicontiba.

 A diretoria do Sicontiba também debateu outros assuntos de interesse dos contabilistas, 
como as mudanças que vêm sendo implementadas na Junta Comercial do Paraná para melhorar 
os serviços do órgão e o convênio que oferece planos de saúde da Unimed Curitiba com 
descontos especiais para os contabilistas que estão em dia com o pagamento da contribuição 
sindical. A reunião serviu ainda para reforçar a parceria entre o Sicontiba e o CRCPR (Conselho 
Regional de Contabilidade do Paraná), com a presença do presidente da entidade, Marcos Rigoni. 
“Podem contar comigo que não vou medir esforços para fazer um bom trabalho”, disse Rigoni.
 Também participaram os ex-presidentes do CRCPR, Edilton José da Rocha e Antônio 
Carlos Doro, e o presidente da Microtiba (Associação das Micro e Pequenas Empresas de 
Curitiba), Armando Lira. A reunião marcou o ingresso de cinco novos associados ao Sicontiba: 
Euceli Bertolini, Fabiano dos Santos, Gracilda Ferreira, Gyselle Gonçalves, Wenceslau da Silva.

Contabilista em dia com a contribuição sindical tem desconto na mensalidade do 

ensino médio do Colégio SESI-PR
Fevereiro/2016 
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 O Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) fechou mais uma parceria importante 
que beneficia todos os contabilistas da sua base que estão em dia com o pagamento da 
contribuição sindical. O novo convênio garante descontos para o contabilista e seus dependentes 
nas mensalidades do ensino médio do Colégio SESI-PR, que é referência em educação no país e 
oferece uma baita estrutura: são 18 unidades somente em Curitiba e região. 
 Ao todo, são mais de 50 unidades distribuídas em 45 municípios do Paraná. Para ter 
acesso ao benefício, entre em contato diretamente com a unidade desejada e informe que você é 
contabilista e está em dia com o pagamento da contribuição sindical.

Sicontiba realiza curso sobre atualização em legislação trabalhista e previdenciária 

para 2016
Fevereiro/2016

 Durante todo o dia de hoje, dia 24 de fevereiro, o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de 
Curitiba) está promovendo o curso Atualização em Legislação Trabalhista e Previdenciária para 
2016, que teve cerca de 50 inscritos.
 O treinamento está sendo ministrado por José Alfredo do Prado Jr., que é advogado, 
professor, consultor, diretor executivo da Prado Treinamento Profissional e especialista nas áreas 
trabalhista e previdenciária com experiência de mais de 10 anos. E está sendo realizado no 
CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná).
 De acordo com a diretora de cursos e palestra do Sicontiba, Juliana Bertol Guedes, o 
professor José Alfredo foi escolhido a dedo por causa do seu currículo e do seu conhecimento. “O 
sindicato tem uma preocupação grande com a qualidade dos palestrantes. Nós não queremos 
apenas agradar aos contabilistas participantes, queremos que eles efetivamente aprendam coisas 
novas e as usem no dia a dia da profissão”, pontuou Juliana.
 O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, lembrou que os cursos oferecidos pelo sindicato 
têm um preço bem mais em conta do que o mercado costuma cobrar e que a intenção é focar 
sempre no desenvolvimento do profissional da contabilidade. “Associados ao Sicontiba, 
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funcionários de associados e estudantes pagam apenas R$ 50. Contabilistas em dia com a 
contribuição sindical pagam R$ 100. E os demais profissionais pagam R$ 150. São preços justos 
e baixos, principalmente, para quem precisa se atualizar o tempo todo”, disse Hugo.

Contabilista, concorra a um alinhamento, balanceamento e cambagem grátis
Fevereiro/2016

A SE e a Patmos, parceiras do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de 
Curitiba), estão com uma promoção especial, lembrando que os 
contabilistas de Curitiba e região que estão em dia com o pagamento 
da contribuição sindical têm atendimento e preços especiais em 
diversos serviços de corretagem de seguros com a SE e a Patmos.

Hoje é o último dia para fazer o pagamento da contribuição sindical sem multas e 

juros. Assim, você fortalece o seu sindicato e a classe contábil
Fevereiro/2016

 Prezado(a) Contabilista,
 A Contribuição Sindical é um tributo com previsão legal no Art. 8º, inciso IV da Constituição 
Federal de 1988 e nos artigos 578 a 591 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), de 
pagamento obrigatório, recolhida de uma só vez, anualmente, em favor do Sindicato 
representativo da categoria ou profissão. 
 Sendo assim, todos os trabalhadores que participam de uma determinada categoria 
profissional (inclusive o profissional liberal habilitado legalmente) devem fazer o recolhimento da 
Contribuição Sindical, independente de serem ou não associados a um Sindicato. A presente 
cobrança decorre de lei em favor da Entidade representativa da categoria profissional específica e 
diferenciada dos contabilistas, no caso o Sicontiba. 
 Ressaltamos que no caso dos proprietários de escritórios de contabilidade, auditoria e 
perícia, estes também são obrigados a pagar a contribuição sindical ao Sicontiba, na qualidade de 
profissional liberal – pessoa física. Já o contabilista empregado, a empresa empregadora deverá 
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descontar, no mês de março, o valor correspondente a 01 (um) dia de trabalho e o repassar, 
mediante guia, ao Sicontiba. A inadimplência com a Contribuição Sindical consistirá na suspensão 
do exercício da profissão, nos termos do Artigo 599 da CLT, sem prejuízo das penalidades 
financeiras e cobrança judicial. 
 Dúvidas? Vide informativo no link de Contribuição Sindical em nossa página ou envie um 
e-mail para assessoriajuridica@sicontiba.com.br. Caso não tenha recebido a guia da Contribuição 
Sindical, que pode ser paga até hoje (29/02) sem juros e multas, pedimos que a solicite através do 
telefone (41) 3077-3553 ou via e-mail.
 Muito obrigado pela atenção.

Sicontiba conduz discussão sobre Acordo Coletivo de Trabalho para 2016 e 2017 na 

Sanepar e realiza almoço de confraternização
Março/2016

 Os contabilistas que trabalham na Sanepar participaram de uma assembleia realizada 
hoje, dia 3 de março, para discutir a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho para 2016 e 2017 
que será encaminhada para a diretoria da empresa.
 A reunião foi promovida pelo Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) e teve 
como coordenador o presidente do sindicato, Hugo Catossi, que esteve acompanhado pelo 
assessor jurídico do sindicato, Ricardo Weber. 
 “A nossa prioridade é sempre pleitear e reivindicar melhorias para os contabilistas e 
também exigir que os benefícios já adquiridos dentro da empresa não sofram mudanças”, pontuou 
o presidente do Sicontiba.
 Hugo destacou ainda o trabalho dos representantes do Sicontiba dentro da Sanepar: 
Luciano Ramos Barboza, Mauro Leão e Ozires Kloster. E disse que está esperando para que mais 
funcionários da empresa participem do dia a dia do sindicato. Após a assembleia, o Sicontiba 
promoveu um almoço de confraternização para os contabilistas.
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Homenagem do Sicontiba ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março
Março/2016

 O que seria do mundo se as mulheres não existissem? Uma certeza 
eu tenho: a vida não teria essa leveza, não teria essa graça. Na verdade, a vida 
não teria sentido. Neste Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, eu, em 
nome da diretoria do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), gostaria 
de parabenizar a todas as mulheres, em especial as contabilistas, e desejar 
muito amor, paz e sucesso! Quero aproveitar a oportunidade ainda 
para convidá-las a participar do evento em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher que será realizado pelo Instituto Paranaense da Mulher Contabilista e 
conta com o patrocínio do sindicato. 
 Ouça a homenagem especial que eu gravei para vocês!
 Muito obrigado pela atenção!
 Hugo Catossi
 Presidente do Sicontiba

Dia do Contabilista será comemorado no dia 30 de abril, com churrasco, chope, 

show da banda Amigos do Sul e diversão para as crianças
Março/2016

 O Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) convida a todos para a tradicional 
comemoração ao Dia do Contabilista. A festa será no dia 30 de abril, a partir das 12h, na sede 
campestre do sindicato, em Colombo, e terá churrasco, chope, show  da banda Amigos do Sul e 
também muita diversão para as crianças, como cama elástica e algodão doce.
 Os ingressos custam R$ 20 para associados ao Sicontiba e R$ 40 para os demais. O valor 
estimado de custo por pessoa é de 65 reais, por isso a festa conta com o patrocínio do próprio 
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sindicato e o apoio da Fiep, da Fecomércio, da Fecopar (Federação dos Contabilistas do Paraná) 
e da banda Amigos do Sul.
 O número de ingressos é limitado. Interessados devem entrar em contato com o Sicontiba 
através do telefone (41) 3077-3553 ou do e-mail financeiro@sicontiba.com.br e depois retirar os 
convites no sindicato, que fica na avenida Souza Naves, 381, no Cristo Rei.

Sicontiba participa da posse da nova diretoria do IPMCont e também da celebração 

do Dia Internacional da Mulher
Março/2016

 O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, e a 
diretora assistencial do sindicato, Simone Vanni, participaram da cerimônia de posse da nova 
diretoria do IPMCont (Instituto Paranaense da Mulher Contabilista) e também do evento em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que foram realizados ontem, dia 10 de março, na 
sede do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná).
 “É importante que a mulher reivindique e lute para ampliar o seu espaço no mercado de 
trabalho; que elas são competentes a gente já sabe”, disse Hugo.

Posse do IPMCont

 Quem assume a presidência do instituto é a contabilista Denise Maria de Oliveira, que, 
além de uma das fundadoras da entidade, é sócia do escritório Procontab e membro da Comissão 
da Mulher Contabilista do CRCPR. Em seu discurso, Denise agradeceu às colegas de profissão, 
amigos e familiares, e disse ainda que vai continuar trabalhando para que o IPMCont continue 
sendo uma referência para outros Estados na luta pela valorização profissional da mulher.  
 Dolores Biasi Locatelli, ex-presidente do instituto, desejou sucesso para a nova diretoria da 
entidade e disse que o tempo que esteve à frente do IPMCont foi um período importante de 
aprendizado. Simone Vanni, diretoria do Sicontiba, assumiu como membro do Conselho Fiscal do 
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IPMCont. Também tomaram posse Nilva Amália Pasetto (vice-presidente), Carla Cristina Louzada 
Dornelles Pacheco (1ª secretária), Kelly Susel Menegari Oliveira Santos (2ª secretária), Márcia 
Terezinha S. Loução (1ª tesoureira), Marilu Pappi Zanuzzo (2ª tesoureira); e como membros do 
Conselho Fiscal: Maria Sueli Dias Zanetti e Selma Regina Martins de Lima.

Comemoração do Dia Internacional da Mulher

 A comemoração do Dia Internacional da Mulher foi celebrada em 2016 com um talk show  
bem humorado com a ex-presidente do CRCPR e empresária da contabilidade, Lucélia Lecheta, e 
a empresária Sheila Rigler, proprietária da Par Ideal, agência especializada em casamento. O 
mediador foi o diretor superintendente do CRCPR, Gerson Borges de Macedo. O bate-papo foi 
bem descontraído, com muitas risadas, e teve como tema as relações interpessoais nos 
ambientes familiar e profissional. Por mais um ano, a celebração teve o patrocínio do Sicontiba.
 Também participaram dos eventos o presidente do CRCPR, Marcos Rigoni, o vice-
presidente de relações sociais do CRCPR, Narciso Doro, o diretor do Sescap-PR (Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas no Estado do Paraná), Euclides Locatelli, o presidente da Microtiba (Associação das 
Micro e Pequenas Empresas de Curitiba), Armando Lira, e a representante da Academia de 
Ciências Contábeis do Paraná, Nilva Amália Pasetto.

Assinada a PLR que assegura a participação dos contabilistas da Copel nos 

resultados da empresa de 2015
Março/2016

 O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, assinou 
hoje, dia 11 de março, o acordo coletivo que garante a participação dos contabilistas da Copel nos 
lucros e resultados de 2015 da empresa (PLR). O valor a ser distribuído aos quase 9 mil 
funcionários da Copel deve ser divulgado a partir da semana que vem.
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 Participaram da reunião o diretor de gestão empresarial da Copel, Gilberto Mendes 
Fernandes, o diretor de finanças e de relação com investidores da empresa, Luiz Eduardo 
Sebastiani, e a superintendente de recursos humanos da empresa, Ana Letícia Feller, além de 
representantes de outros sindicatos.
 “Há muitos anos o Sicontiba acompanha as tratativas que a Copel faz de maneira coerente 
e justa. A empresa está de parabéns por sempre valorizar os seus funcionários, afinal, ela só 
existe por causa deles”, pontuou Hugo, pedindo aos diretores da Copel uma atenção especial aos 
prazos, para que a empresa respeite o que foi acordado.
 Segundo Sebastiani, a todo momento a Copel se preocupa com o bem-estar de seus 
funcionários. Ele disse ainda que os sindicatos e a empresa mantêm uma “relação próxima e 
aberta”, o que gera acordos positivos para ambos. Sebastiani finalizou dizendo que tem um 
carinho especial pela classe contábil, fruto do seu trabalho na prefeitura de Curitiba e na 
secretaria Estadual da Fazenda.

Sicontiba negocia Acordo Coletivo de Trabalho para 2016 e 2017 com a Sanepar 

para beneficiar os contabilistas da empresa
Março/2016

 Hoje, dia 14 de março, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), 
Hugo Catossi, e o diretor do sindicato, Luciano Barboza, foram recebidos pelos assessores da 
diretoria administrativa da Sanepar, Rosaldo Andrade e Mario Pompei, e pela gerente de RH da 
empresa, Tania Toniello, para conversar a respeito do Acordo Coletivo de Trabalho para 2016 e 
2017 (ACT). 
 “Nós discutimos, com a comissão de negociação, ponto a ponto os 28 itens da pauta que 
foi aprovada recentemente na assembleia dos contabilistas”, disse Hugo. Segundo o presidente 
do Sicontiba, foi enfatizada a importância da manutenção das conquistas dos últimos anos.
 A comissão de negociação ficou de se reunir em breve com o sindicato para informar o que 
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foi decidido. Na sequência, será agendada uma assembleia para que os contabilistas da Sanepar 
decidam a favor ou não do ACT.

Diante da falta de ética do governo brasileiro, o Sicontiba não pode se calar
Março/2016
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Sicontiba participa da posse do novo presidente do CRCPR, Marcos Rigoni
Março/2016

 No dia 18 de março, em Curitiba, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de 
Curitiba), Hugo Catossi, acompanhado de parte da sua diretoria, participou da solenidade de 
posse do novo presidente do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná), Marcos 
Rigoni, e dos conselheiros efetivos e suplentes que com ele foram eleitos para compor 1/3 do 
plenário da casa na gestão 2016/2017.
 O Sicontiba indicou quatro conselheiros que tomaram posse: Narciso Doro (Curitiba), que 
é vice-presidente de Relações Sociais do CRCPR, Julio Ricardo Morona (Curitiba),  Jessica 
Harumi Dallagrana de Oliveira (Curitiba) e Carlos Thadeu Fedalto (Campo Largo), que é vice-
presidente da Câmara de Registro do CRCPR.
 Além deles, também foram empossados: Alberto Barbosa (Campo Mourão), Claudemir 
Aparecido Matiusso (Maringá), Elizangela de Paula Kuhn (Foz do Iguaçu), Nilva Amália Passeto 
(Curitiba), Sandro Di Carlo Teixeira (União da Vitória) e Carlos Roberto de Oliveira (Pato Branco). 
Suplentes: Jean Corradini (Umuarama), Ademir Kopeginski (Toledo), Hylcinéia Deisy da Silva 
Liboni (Apucarana), Antônio de Oliveira (Curitiba), Everson Luiz Breda Carlin (Curitiba), Sebastião 
Valdeci Galvão (Guarapuava) e Paulino José de Oliveira (Londrina).
 Marcos Rigoni é um velho conhecido da classe contábil. Há mais de 20 anos participa das 
entidades contábeis do Paraná, sempre lutando pela valorização profissional do contabilista. Ele 
já foi diretor do Sicontiba e também do Sescap-PR (Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do 
Paraná).
 No CRCPR, atua há décadas também, tendo participado da criação e da implantação de 
diversos programas que foram desenvolvidos pela em entidade nos últimos anos. Paranaense de 
Porto Amazonas, Rigoni é bacharel em Ciências Contábeis pela FAE e pós-graduado em 
Contabilidade Gerencial e Auditoria pelo CDE-FAE.
 Em seu discurso de posse, agradeceu a confiança e a oportunidade de estar à frente do 
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CRCPR e disse que a corrupção, que assola o nosso país, precisa ser combatida porque acaba 
afetando os cidadãos e os profissionais de bem.
 Rigoni ainda manifestou a sua indignação com o fato do profissional da contabilidade 
gastar muito tempo de trabalho com as obrigações impostas pelo governo, quando, na verdade, 
poderia estar se dedicando mais aos clientes.
 O presidente do Sicontiba desejou sucesso a Rigoni em sua gestão, disse que o sindicato 
está de portas abertas para atuar ao lado do CRCPR em busca de maior valorização profissional 
do contabilista sempre que for necessário e, por fim, afirmou que o conselho está em boas mãos.
 “O Rigoni há muito tempo já demonstra ser um ótimo gestor. Além disso, ele tem uma 
habilidade e uma capacidade de liderança acima da média. Os trabalhos que ele já desenvolveu 
aqui no CRCPR, principalmente, ao lado da ex-presidente, Lucelia Lecheta, são um bom exemplo 
disso”, disse Hugo.
 Participaram da solenidade também diversas autoridades, lideranças da classe contábil e 
empresarial, representantes do Conselho Federal de Contabilidade, da Academia Brasileira de 
Ciências Contábeis, da Fundação Brasileira da Contabilidade, de ex-presidentes do CRCPR e de 
conselhos regionais de diversos estados e de outras profissões regulamentadas.

Sicontiba recebe a visita de auditores fiscais do Estado do Paraná
Março/2016

 O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, e a sua 
diretoria receberam hoje, dia 23 de março, na sede do sindicato, o presidente do IAF-PR (Instituto 
dos Auditores Fiscais do Paraná), James Garrett, e os diretores do instituto, Cleto Tamanini, 
Evaldo Nass Filho, Boris Martins e Carlos Galo.
 No encontro, os auditores da Receita Estadual discorreram sobre a legislação do ICMS 
dos Estados, procedimentos fiscalizatórios e se colocaram à disposição da classe contábil para a 
realização de ações em conjunto que visem a melhoria do sistema tributário paranaense, o 
combate à corrupção e a conscientização da sociedade acerca dos tributos e obrigações.
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 Segundo o presidente do IAF-PR, os contabilistas são formadores de opinião e, por isso, 
têm um papel importantíssimo na formação de cidadãos mais conscientes. Garrett disse ainda 
que já está contando com o apoio da classe contábil para divulgar e realizar projetos que foquem 
no desenvolvimento econômico e social do Estado.
 O presidente do Sicontiba se colocou à disposição para ajudar e criticou também a postura 
de muitos órgãos públicos que não sabem valorizar e reconhecer o trabalho dos contabilistas. “A 
atuação dos contabilistas é proporcional ao grau de desenvolvimento do nosso Estado”. 
 Hugo mencionou ainda a Operação Publicano, do Gaeco, que há um ano investiga um 
esquema milionário de corrupção na Receita Estadual que envolve alguns auditores e 
contabilistas. Eles cobravam propina de empresários para anular e reduzir débitos. Cerca de 200 
pessoas já foram denunciadas.
 “O Sicontiba e os contabilistas combatem veementemente a corrupção. Nada justifica essa 
prática, que acaba gerando concorrência desleal e desviando recursos importantes que poderiam 
ser investidos em saúde, educação e segurança, por exemplo”, pontuou.
O diretor do IAF-PR, Cleto Tamanini, concordou e lembrou de um trecho de seu discurso de posse 
como diretor da Coordenação da Receita Estadual (cargo que já não exerce mais) em que 
enaltece o trabalho dos contabilistas.
 “Aos contabilistas, tornados às vezes sacos de pancadas dos Fiscos e dos contribuintes, o 
máximo de orientação, pois nos ajudarão no zero erro”, disse Tamanini.
 O Sicontiba e o IAF-PR conversam ainda sobre a possibilidade dos auditores ministrarem 
cursos e palestras com foco no desenvolvimento profissional do contabilista. Após o encontro, 
houve um café da manhã de confraternização.

Convite para a festa do Dia do Contabilista
Março/2016

 Olá, caros associados!
 Estou passando hoje para reforçar o convite da nossa festança 
em comemoração ao Dia do Contabilista. Ela será realizada no dia 30 
de abril, na nossa sede campestre, em Colombo, e terá churrasco, 
chope e muita diversão para as crianças. Além disso, também 
teremos um show  da banda Amigos do Sul, animando o nosso dia 
com muita música e dança.
 O ingresso para vocês associados custa apenas 20 reais. Isso 
mesmo, 20 reais com direito a churrasco, chope e muito lazer. Para 
os demais, o ingresso custa 40 reais. Nós só chegamos a esses 
valores porque o Sicontiba está patrocinando parte da festa com o 
apoio da Fiep, da Fecomércio e da Fecopar.
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 A sua presença é muito importante para nós. Esta festa está sendo realizada em sua 
homenagem. Por isso, a sua participação é tão fundamental para que o dia fique completo. 
Reserve os seus ingressos através do telefone (41) 3077-3553. Depois retire os convites no 
sindicato, que fica na avenida Souza Naves, 381, no Cristo Rei. Lembrando que o número de 
entradas é limitado.
 Vale reforçar ainda que a nossa sede campestre está a cada dia mais linda, com muito 
espaço para lazer e diversão. Associados ao Sicontiba e familiares dependentes não pagam nada 
para usufruir de toda essa estrutura, sendo um ótimo espaço para a realização de eventos ou, 
simplesmente, para um dia de descanso da correria do dia a dia.
 Muito obrigado pela atenção. Ótima semana.
 Hugo Catossi
 Presidente do Sicontiba

Neste momento o Sicontiba está promovendo um curso prático de ECD e ECF que 

vai durar todo o dia
Março/2016

 Cerca de 60 pessoas estão reunidas hoje, dia 31 de março, para participar do “Curso 
Prático de ECF e de ECD (SPED Contábil)” que o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de 
Curitiba) está promovendo no auditório do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do 
Paraná). Durante a abertura do evento, a SE e a Patmos, que são corretoras de seguros parceiras 
do sindicato, sortearam um kit para carro. O sorteado foi Edson Baron.
 O palestrante do dia é Édison Remi Pizon, que é contabilista, consultor, analista de 
negócios, especialista na área de planejamento fiscal empresarial, com MBA em gestão tributária 
e mais de 20 anos de experiência nas áreas contábil, tributária e de controladoria de empresas 
industriais e de serviços.
 Segundo o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, o sindicato sempre oferece cursos de 
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primeira aliando dois objetivos: primeiro, preços baixos, inclusive bem abaixo do que o mercado 
costuma cobrar; e, segundo, palestrantes de renome, com muita experiência profissional na área.
 “Nós investimos no desenvolvimento profissional do contabilista porque é a principal 
maneira dele se sobressair no mercado de trabalho, conquistando ainda mais valorização 
profissional”, pontuou Hugo.

Vereador Helio Wirbiski reforça parceria com o Sicontiba e elogia atuação dos 

contabilistas
Abril/2016

 O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, recebeu 
hoje, dia 5 de abril, no sindicato, a visita do vereador Helio Wirbiski e do assessor parlamentar 
Narciso Doro, que é também vice-presidente de relações sociais do CRCPR (Conselho Regional 
de Contabilidade do Paraná). 
 Wirbiski foi até o sindicato para reforçar os laços com o Sicontiba e dizer que continua à 
disposição da classe contábil para contribuir no que for preciso. Segundo ele, os contabilistas 
desempenham um importante papel dentro da sociedade, contribuindo com o desenvolvimento 
social e econômico do país. 
 O vereador citou ainda alguns projetos em que está envolvido e que acabam afetando o 
trabalho dos contabilistas, como a lei que permite o uso do recuo por bares e restaurantes. Ela foi 
aprovada por unanimidade hoje em primeira votação. 
 O presidente do Sicontiba agradeceu o apoio de Wirbiski e elogiou a transparência do 
vereador, dizendo que ele é um exemplo por ter uma preocupação tão grande em prestar contas 
de suas ações para a sociedade. 
 “Nós precisamos de políticos mais comprometidos assim como o senhor. Aqui no Sicontiba 
nós atuamos da mesma maneira. Somos transparentes nos nossos atos e contas porque temos 
responsabilidade e assumimos a nossa obrigação para com os nosso pares”, disse Hugo.
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Sicontiba lança Portal da Transparência neste momento durante reunião de 

diretoria
Abril/2016

 O lançamento do Portal da Transparência do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de 
Curitiba), ao som de muitas palmas e elogios, foi o principal assunto da reunião de diretoria do 
sindicato realizada no fim da tarde de hoje, dia 7 de abril. 
 O portal, lançado pelo presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, traz informações sobre as 
demonstrações contábeis de 2015 do sindicato, o parecer do conselho fiscal, as principais 
atividades que foram desenvolvidas em 2015 e em 2014 e outros dados e fatos importantes, como 
a história, o estatuto, a composição da atual diretoria, a ouvidoria e toda a relação de contatos do 
Sicontiba.

 Hugo lembrou que, com o lançamento do portal, mais uma ação contida no seu Plano de 
Gestão 2014/2016 foi cumprida. “Mas ainda há muito o que ser feito em prol dos contabilistas e da 
nossa entidade”, disse. 
 “O Portal da Transparência do Sicontiba é um reflexo daquilo tudo em que nós 
acreditamos, que é somente através de uma administração transparente e participativa que 
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podemos ir mais longe, que podemos evoluir e ter uma sociedade mais séria, ética e justa”, 
completou o presidente do Sicontiba.
 Outro assunto que também dominou parte da reunião foi a festa em comemoração ao Dia 
do Contabilista, que será realizada no dia 30 de abril, na sede campestre do Sicontiba, em 
Colombo, com churrasco, chope e muita diversão para as crianças. Além disso, terá show  da 
banda Amigos do Sul.O ingresso para os associados custa 20 reais. Para os demais, 40 reais. A 
festa tem o patrocínio do próprio Sicontiba e o apoio da Fiep, da Fecomércio e da Fecopar 
(Federação dos Contabilistas do Paraná). O número de ingressos é limitado. Para reservas e mais 
informações, ligue para (41) 3077-3553 ou envie e-mail: financeiro@sicontiba.com.br.
 Também foram assuntos da reunião os recentes acordos fechados na Sanepar e na Copel; 
o XXIV Jocopar (Jogos dos Contabilistas do Paraná), que será realizado de 11 a 14 de novembro 
em Ponta Grossa; a reforma para modernização da sede administrativa do sindicato; e os cursos 
realizados sobre legislação trabalhista e previdenciária e ECD e ECF; dentre outros assuntos de 
interesse dos profissionais da contabilidade.A reunião marcou ainda o ingresso de 3 novos 
associados: Adriana Camila Boaretto, Inês do Rocio Vargas de Oliveira e Candido Anderson 
Kaminski.

Assembleia para discutir a Convenção Coletiva de Trabalho com o Sescap-PR

 Houve ainda hoje uma assembleia que discutiu a pauta reivindicatória que será 
encaminhada para a diretoria do Sescap-PR (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e 
das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná) a 
fim de celebrar a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para 2016 e 2017.
 A convenção afeta diretamente contabilistas que trabalham em cerca de 60 atividades 
empresariais em empresas de serviços contábeis e de assessoramento, perícias, auditorias, 
informações e pesquisas.

Presidente do Sicontiba recebe o presidente do Sescap-PR para tratar de assuntos 

de interesse da classe
Abril/2016

 O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, recebeu 
hoje, dia 13 de abril, o presidente do Sescap-PR (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis 
e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná), 
Mauro Kalinke, e a gerente geral do Sescap-PR, Erinéia Araújo, para tratar de diversos assuntos 
de interesse dos profissionais da contabilidade. 
 Hugo entregou ao presidente do Sescap-PR a pauta de reivindicações que diz respeito à 
celebração da Convenção Coletiva de Trabalho para 2016 e 2017 que afeta os contabilistas que 
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trabalham em empresas de serviços contábeis, assessoramento, perícias, informações e 
pesquisas. 
 O presidente do Sicontiba falou ainda sobre a criação do Sicontiba, em 1923, quando a 
profissão contábil nem regulamentada era (foi regulamentada apenas em 1946), e destacou que 
foi um ex-presidente do sindicato, Adão Loureiro, quem participou ativamente da criação do 
Sescap-PR.

 Os presidentes conversaram ainda sobre a confusão que as pessoas fazem entre o papel 
do Sicontiba e o do Sescap-PR. “O Sescap-PR representa os escritórios de contabilidade e é 
patronal, já o Sicontiba representa os contabilistas empregados e também os profissionais 
liberais, que são os proprietários dos escritórios de contabilidade”, disse Hugo.
 Além disso, Kalinke teve a oportunidade de conhecer algumas ações que vêm sendo 
desenvolvidas pelo Sicontiba, como os cursos com preços abaixo do que o mercado cobra, o 
projeto de revitalização da nova sede e o Portal da Transparência, que foi inaugurado na semana 
passada. “Nós temos uma obrigação, com a sociedade e os contabilistas, de sermos 
transparentes nos nossos atos. Afinal, nós aceitamos nos dedicar e contribuir com a classe 
contábil”, disse o presidente do Sicontiba se referindo ao Portal da Transparência. 
 Por fim, eles conversaram sobre certificação digital e o encontro terminou com um convite 
do presidente do Sicontiba para que Kalinke participe da festa em comemoração ao Dia do 
Contabilista, que será realizada na sede campestre do Sicontiba, em Colombo, no dia 30 de abril.

Feliz Dia do Contabilista, 25 de abril
Abril/2016

Escute a mensagem que o presidente do 
Sicontiba, Hugo Catossi, gravou e a repasse para 
os seus clientes empresários para que eles 
saibam qual a importância do nosso trabalho.
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Esgotados os ingressos para a festa do Dia do Contabilista; confira o horário e 

demais informações da confraternização
Abril/2016

 É com entusiasmo que eu comunico que os 350 ingressos que foram colocados à venda 
para a festa em comemoração ao Dia do Contabilista estão esgotados. A confraternização que 
está sendo promovida pelo nosso sindicato, o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), 
será realizada no próximo sábado, dia 30 de abril, na sede campestre, em Colombo.
 Para ter acesso à localização da sede campestre, que fica na rua Francisco Caetano 
Coradim, 8, em Colombo, vá até o Google Mapas e digite “Sicontiba Sede Campestre”.
 A festa terá início às 11h30, com uma breve cerimônia e, na sequência, já será servido o 
almoço. Se você ainda não conferiu, dá uma olhadinha no nosso cardápio aqui embaixo. Fica aqui 
registrada também a obrigatoriedade de apresentar os convites na portaria da sede campestre. Só 
será permitida a entrada de quem estiver com o convite.
 Gostaria de aproveitar a oportunidade ainda para agradecer todos os contabilistas que vão 
participar da nossa festa, porque essa festa é de fato nossa, de toda a classe contábil. É uma 
confraternização entre nós, contabilistas, e os nosso familiares. E é assim, juntos, que somos 
mais fortes, conquistamos mais e podemos evoluir como classe, entidade e sociedade.
 A festa conta com o patrocínio do próprio sindicato, da Fecopar (Federação dos 
Contabilistas do Paraná), da Fiep, da Fecomércio e do escritório Narciso Doro Contabilidade; e 
tem ainda o apoio da Banda Amigos do Sul, que gentilmente não cobrará nada, mas tenho certeza 
que animará muito. Aos nossos patrocinadores, também deixo o nosso muito obrigado.
 E dando sequência ao meu plano de tornar o Sicontiba um sindicato transparente e 
modelo de gestão e administração, segue abaixo uma resumida prestação de contas referente 
aos gastos com a festa do Dia do Contabilista.

 Despesa com almoço e infraestrutura = 24.671,50
 Receita de patrocínios e venda de ingressos = R$ 15.880,00
 Investimento do Sicontiba = R$ 8.791,50

 Falando nisso, você já conhece o Portal da Transparência do Sicontiba? Ele foi lançado 
recentemente, dando mais seriedade ao nosso trabalho, mostrando comprometimento da nossa 
parte e ainda cumprindo mais uma ação do nosso Plano de Gestão para 2014/2016.
 Certo de que teremos mais um momento único e importante de união, de estreitamento de 
laços e de troca de experiências, além é claro de um belo dia e uma bela festa, nos vemos no 
sábado, às 11h30. Espero que vocês aproveitem bem o dia. Até breve.
 Muito obrigado.
 Hugo Catossi
 Presidente do Sicontiba
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Em clima de união, contabilistas e familiares se reúnem na sede campestre do 

Sicontiba para comemorar o Dia do Contabilista
Maio/2016  

 A tradicional festa do Dia do Contabilista promovida pelo Sicontiba (Sindicato dos 
Contabilistas de Curitiba) esquentou e agitou a classe contábil no último sábado, dia 30 de abril, 
na sede campestre do sindicato, em Colombo.
 Em clima de união, contabilistas e familiares, reunidos em mais de 350 pessoas, curtiram o 
dia ensolarado com muito churrasco, foram seis porcos no rolete mais costela e linguiça, além de 
chope à vontade e muita diversão para a criançada, com pipoca, algodão doce, tobogã e cama 
elástica. Tudo ao som da banda Amigos do Sul, que animou e contagiou a todos.
 O ponto alto da confraternização foi a homenagem que o presidente do Sicontiba, Hugo 
Catossi, prestou em nome da classe contábil de Curitiba e região batizando a chácara do 
sindicato de Sede Campestre Irineu Zanuzzo. 

 A placa de homenagem traz as seguintes palavras: “É com toda a nossa admiração e 
respeito que prestamos esta homenagem, no dia 30 de abril de 2016, em memória do profissional 
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da contabilidade Irineu Zanuzzo, batizando a sede campestre com o seu nome. Zanuzzo foi 
presidente do Sicontiba de 1993 a 2001 e doou muito de si para o engrandecimento da classe 
contábil, o fortalecimento do nosso sindicato e a aquisição desta sede em dezembro de 1995.”
 Zanuzzo faleceu em fevereiro do ano passado, mas, segundo Hugo, “nunca deixará de ser 
um exemplo a todos os contabilistas do Brasil”. Os familiares de Zanuzzo, Marilu (esposa), Daniel 
e Guilherme (filhos) e Aniceto (irmão), ficaram emocionados e se sentiram lisonjeados com a 
homenagem. “Ele amava a classe contábil e amava esse lugar; muito obrigada”, agradeceu 
Marilu. “Meu pai tinha muito prazer e orgulho dessa sede. É uma bela homenagem”, completou 
Daniel. Aniceto definiu Zanuzzo, pelas suas ações e pelo seu empenho, como um homem 
batalhador e visionário.
 Após a inauguração da placa de homenagem, houve uma breve cerimônia de abertura da 
festa. O presidente do Sicontiba agradeceu a presença de todos, o apoio dos diretores e 
funcionários do sindicato, fez uma menção especial à banda Amigos do Sul e disse ainda que 
estava muito feliz por ter a oportunidade de reunir tantos contabilistas.
 “Com certeza, é um dia único e especial, porque eu vou repetir para vocês o que eu tenho 
dito desde o começo da minha gestão à frente do Sicontiba: é somente unidos que somos mais 
fortes; é somente unidos que podemos evoluir como classe, entidade e também como sociedade”, 
pontuou Hugo.
 Em sua fala, o presidente da Fenacon (Federação Nacional das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas), Mário Berti, 
parabenizou o Sicontiba pela festa, pela homenagem a Zanuzzo e falou sobre as 
responsabilidades e os desafios da classe contábil. 
 “Nós estamos em uma das profissões que está na crista da onda. Então, quem se 
preparar, estudar e investir vai ter sucesso”, disse Berti. 
 Aproveitando o gancho, o presidente da Fecopar (Federação dos Contabilistas do Paraná), 
Divanzir Chiminacio, também falou sobre a importância da atualização profissional na vida do 
contabilista. “O mercado de trabalho está aí e cheio de oportunidades. É preciso estar preparado 
e estudando todos os dias coisas novas. Para esse tipo de profissional nunca vai faltar trabalho”, 
completou Chiminacio, que também lembrou do exemplo que foi Zanuzzo.
 Por sua vez, o presidente do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná), 
Marcos Rigoni, elogiou a organização da festa, relembrou tempos vividos ao lado de Zanuzzo e se 
colocou à disposição dos contabilistas. “Contem comigo para o que der e vier. Estamos aqui para 
fortalecer a classe contábil do Paraná”, finalizou Rigoni.
 Também marcaram presença o vice-presidente da CNPL (Confederação Nacional das 
Profissões Liberais), Moisés Bortolotto, o membro do CFC (Conselho Federal de Contabilidade), 
Nelson Zafra, o presidente da Microtiba (Associação das Micro e Pequenas Empresas de 
Curitiba), Armando Lira, o deputado estadual Edson Praczyk, e o delegado Rubens Recalcatti. 
 A festa do Dia do Contabilista teve o patrocínio do próprio Sicontiba, da Fiep, da 
Fecomércio e da Fecopar e contou com o apoio da banda Amigos do Sul, que não cobrou cachê.
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Depois de negociação do Sicontiba, sai nesta sexta-feira, dia 6, o pagamento do 

programa de participação nos lucros dos contabilistas da Copel
Maio/2016

 Em março, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo 
Catossi, assinou um acordo coletivo garantindo a participação dos contabilistas da Copel nos 
lucros e resultados de 2015 da empresa, o chamado PLR. 
 Ontem, dia 3 de maio, o presidente da Copel, Luiz Fernando Leone Vianna, anunciou que 
a companhia vai distribuir R$ 76 milhões entre os funcionários e que o pagamento será feito no 
próximo dia 6 de maio, sexta-feira.
 O valor a ser distribuído aos funcionários corresponde a 25% dos dividendos distribuídos 
aos acionistas, valor máximo permitido por lei. Ainda segundo o presidente da companhia o lucro 
líquido da Copel em 2015 foi um dos maiores entre as empresas brasileiras. 
 Segundo o presidente do Sicontiba, os contabilistas têm um papel fundamental no 
desempenho positivo da empresa. “A nossa atividade está ligada diretamente aos resultados da 
empresa. Um bom planejamento contábil, sem dúvidas, rende um bom resultado lá na frente. 
Parabenizo e destaco aqui então a importância dos contabilistas da Copel para o bom resultado 
da companhia”, disse Hugo.

Sicontiba faz agradecimento especial à banda Amigos do Sul pela presença na festa 

do Dia do Contabilista
Maio/2016

 O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, 
entregou, no dia 3 de maio, ao contabilista e músico Laudelino Jochem, que é também vice-
presidente de Administração e Finanças do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do 
Paraná), um certificado de agradecimento especial pelo apoio e pela presença da banda Amigos 
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do Sul na festa em comemoração ao Dia do Contabilista, que reuniu mais de 350 pessoas na 
sede campestre do sindicato, em Colombo, no último dia 30 de abril.

Feliz Dia das Mães, 8 de maio!
Maio/2016

Jucepar vai oferecer cursos para dar mais agilidade ao órgão
Maio/2016

 O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, e o 
membro do conselho consultivo do sindicato, Narciso Doro, participaram, no último dia 6 de maio, 
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de uma reunião na Jucepar (Junta Comercial do Paraná), em Curitiba, com o presidente e o vice-
presidente do órgão, Ardisson Akel e Valdir Pietrobon. 
 O objetivo do encontro foi informar aos representantes de classe que a Junta em parceria 
com o Sebrae-PR vai oferecer cursos, por meio de vídeoaulas, para que os contabilistas e os 
relatores entendam melhor os procedimentos e o funcionamento do órgão, dando assim mais 
agilidade para os processos.
 Também participaram lideranças do Sebrae-PR, da Fecopar (Federação dos Contabilistas 
do Paraná), do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná) e do Sescap-PR 
(Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas do Paraná).

Mais um curso está sendo promovido pelo Sicontiba; hoje o tema é o ICMS
Maio/2016

 Dezenas de contabilistas estão participando hoje, dia 10 de maio, no auditório do CRCPR 
(Conselho Regional de Contabilidade do Paraná), de mais um curso promovido pelo Sicontiba 
(Sindicato dos Contabilistas de Curitiba); hoje sobre “As novas regras para o ICMS”.
 A palestrante é Ivonizia Fonseca Cunha, que é contadora, especialista em direito e 
planejamento tributário, consultora jurídica nas áreas de ICMS, IPI, ISS há mais de 17 anos, 
atuando em grandes empresas de consultoria jurídica; instrutora de cursos há mais de 10 anos 
nas áreas de ICMS e IPI; professora de pós-graduação da Unicuritiba e da Estação Business 
School; e sócia-administradora da E-Prime Consultoria e Treinamentos. 
 Participaram da abertura do treinamento o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, e a 
diretora de cursos e palestras do sindicato, Juliana Bertol Guedes. 
 Segundo Hugo e Juliana, o Sicontiba tem vários cursos e eventos programados para as 
próximas semanas e meses. Eles explicam ainda que a maior parte da programação do sindicato 
surge da demanda dos próprios contabilistas e que os preços são atrativos e bem melhores do 
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que o mercado costuma cobrar porque o compromisso do Sicontiba é com o desenvolvimento 
profissional do contabilista, não visando o lucro.

Presidente do Sicontiba participa de prestacão de contas do vereador Hélio Wirbiski
Maio/2016

 Ontem, dia 9 de maio, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), 
Hugo Catossi, participou de uma reunião em que o vereador Hélio Wirbiski prestou contas de suas 
atividades na Câmara Municipal de Curitiba. Mais de 150 pessoas participaram do encontro.
 “Acredito que a política pode ser feita de forma séria, honesta e voltada ao bem da 
população. E sei que política se faz com transparência, comprometimento e participação popular”, 
disse o vereador. O presidente do Sicontiba, por sua vez, parabenizou Wirbiski pela iniciativa e 
pela transparência e agradeceu o apoio que o vereador tem dado ao sindicato e aos contabilistas.

Pipoqueiro Valdir dá aula de empreendedorismo durante palestra à classe contábil
Maio/2016

 O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, e toda a 
equipe de funcionários do sindicato, composta pela secretária Josianne Duarte, pela auxiliar 
administrativa Kelly Araujo, pela atendente Josiane Brito e pelo assessor jurídico Ricardo Weber, 
participaram hoje, dia 11 de maio, da palestra “Foco no resultado – a hora é agora” com o 
pipoqueiro Valdir. O evento foi promovido pelo CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do 
Paraná), em Curitiba. 
 O paranaense de São Mateus do Sul Valdir Novaki é um fenômeno, um exemplo de como 
o empreendedorismo pode mudar a vida das pessoas. Hoje, ele é conhecido como o melhor 
pipoqueiro do Brasil e faz palestras por todos os cantos do país e até em grandes empresas, 
como a Microsoft, o Bradesco e a Petrobrás. Já são mais de 800 palestras ministradas.
 Lotado com o seu carrinho na Praça Tiradentes, em Curitiba, Valdir compartilhou com a 
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classe contábil e demais presentes hoje a sua trajetória de vida, de boia-fria a empreendedor de 
sucesso. Também falou sobre o poder da criatividade, da motivação, do otimismo, deu dicas sobre 
como fidelizar a freguesia e discorreu ainda sobre a importância de se reinventar em períodos de 
crise. Segundo ele, ficar atento às oportunidades e investir na criatividade e nos pequenos 
detalhes fez toda a diferença para conquistar a clientela e ganhar reconhecimento. 

 Diz ele ainda que tudo o que conquistou, como casa, carro e estudo do filho, veio da 
pipoca. O presidente do Sicontiba, assim como o pipoqueiro Valdir, também acredita que o 
otimismo e o sucesso andam lado a lado. 
 “Sempre digo às pessoas que ter iniciativa, responsabilidade e cultivar bons pensamentos 
é um caminho seguro para a vitória e para as conquistas. E o Valdir hoje reforçou essa ideia com 
o seu baita exemplo de vida”, disse Hugo.

Sicontiba e Sescap-PR conversam sobre a CCT para 2016 e 2017
Maio/2016

 O secretário geral do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Reginaldo 
Rodrigues de Paula, e o assessor jurídico do sindicato, Ricardo Weber, participaram hoje, dia 12 
de maio, de uma reunião com diretores e assessores jurídicos do Sescap-PR (Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas no Estado do Paraná). 
 Representando o Sescap-PR participaram do encontro o diretor de relações sindicais, 
Alceu Dal Bosco, o diretor jurídico, Euclides Locatelli, e os assessores jurídicos Samara dos 
Santos e Paulo Tricário.
 O tema discutido hoje foi a pauta de reivindicações que diz respeito à celebração da 
Convenção Coletiva de Trabalho para 2016 e 2017 e que afeta os contabilistas que trabalham em 
empresas de serviços contábeis, assessoramento, perícias, informações e pesquisas.
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 O Sescap-PR disse que está terminando de analisar o documento, que havia sido 
entregue, em abril, pelo presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, em mãos ao presidente do 
Sescap-PR, Mauro Kalinke, e que, em breve, deve marcar uma nova reunião para dar 
seguimento ao assunto.

Contabilistas da Sanepar aprovam contraproposta de ACT para 2016 e 2017
Maio/2016

 Pela confirmação da maioria dos votos, os contabilistas da Sanepar aprovaram hoje, dia 
12 de maio, a contraproposta de Acordo Coletivo de Trabalho para 2016 e 2017 que foi 
apresentada pela diretoria da empresa. 
 Durante a assembleia, que foi realizada na sede da empresa, em Curitiba, o presidente do 
Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, o diretor Luciano Barboza e o 
assessor jurídico do sindicato, Ricardo Weber, fizeram considerações importantes para a 
discussão e também tiraram dúvidas dos contabilistas. 
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 O acordo, que garante inúmeros benefícios para os profissionais de contabilidade da 
Sanepar, deve passar a valer já a partir do fim deste mês de maio.

Sicontiba agradece ao povo brasileiro por ter ido às ruas
Maio/2016
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Microtiba consegue liminar contra a Jucepar
Maio/2016

 O juiz Marcus Holz, da 3ª Vara Federal de Curitiba, deferiu medida liminar em mandado de 
segurança solicitada pela Microtiba (Associação das Micro e Pequenas Empresas de Curitiba) 
contra a Jucepar (Junta Comercial do Paraná) por exigir a quitação do ITCMD (Imposto de 
Transmissão Causa Mortis e Doação) nas doações de quotas e o reconhecimento de firma em 
determinados processos para efetuar alterações no registro de empresas.
 Na decisão, que é provisória e foi expedida na tarde de ontem, dia 16 de maio, o juiz 
determina que, por não se tratar de sua responsabilidade, a Junta deixe de fazer as exigências 
para os associados a Microtiba. 
 Segundo o presidente da Microtiba, Armando Lira, a Jucepar tem complicado a vida do 
empresário, em especial do micro e pequeno empresário, ao criar burocracias que impedem o 
desenvolvimento das empresas e, consequentemente, da economia do Paraná. “Essa simples 
decisão afeta muitas empresas, trazendo mais agilidade para os processos da Junta e diminuindo 
os custos para o empresário, o que é ótimo. Assim, em tempos de crise, temos um ambiente 
propício ao crescimento da nossa economia”, disse Armando.
 O presidente da Microtiba explica que a decisão vai de encontro ao que diz a Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa, que é bem clara quanto à simplificação de procedimentos para facilitar 
o desenvolvimento dos micro e pequenos empresários.
 Armando diz ainda que a entidade vai lutar para que o item 37 da Resolução 02/2016 da 
Jucepar seja declarado inconstitucional, desobrigando o usuário da Junta a ter que pagar 
antecipadamente o ITCMD. Ainda cabe recurso por parte da Jucepar.

Sicontiba assina Acordo Coletivo de Trabalho para 2016 e 2017 com a Sanepar
Maio/2016
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 Hoje pela manhã, dia 18 de maio, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de 
Curitiba), Hugo Catossi, e o diretor do sindicato e representante dos contabilistas na Sanepar, 
Luciano Barboza, estiveram reunidos com o diretor administrativo da Sanepar, Luciano Machado, 
e a gerente de RH da empresa, Tania Toniello, para formalizar a assinatura do Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) para 2016 e 2017.
 Durante a reunião ficou acertado que as diferenças referentes ao ACT serão creditadas já 
na próxima segunda-feira, dia 23 de maio. O diretor da Sanepar agradeceu aos contabilistas pelo 
bom senso e pelo envolvimento nas negociações e disse que, apesar da assinatura do acordo, as 
discussões sobre outras reivindicações da classe contábil ainda continuam.
 Já o presidente do Sicontiba elogiou o modo como a diretoria da Sanepar tem recebido os 
contabilistas, sempre aberta ao diálogo, e enalteceu a relevância e a importância dos profissionais 
da contabilidade para o completo funcionamento da empresa.

Visite a Sede Campestre Irineu Zanuzzo e participe da 15ª Copa Sicontiba/Sescap 

de Futebol que está com inscrições abertas
Junho/2016

 Comunicado da Comissão de Esportes do Sicontiba

 Prezados colegas contabilistas,
 O Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), graças ao esforço dos associados e 
dos contabilistas que pagam a contribuição sindical, conseguiu adquirir uma sede campestre em 
Colombo, no ano de 1995, inclusive, o profissional que estava à frente dessa aquisição foi 
homenageado recentemente e agora a nossa sede campestre se chama Irineu Zanuzzo.
 Hoje e sempre, o Sicontiba tem despesas altíssimas para manter a estrutura da sede 
campestre. Além de gastos com funcionários e outros fixos, sempre há algo extra com que se 
preocupar e gastar dinheiro. O fato é que o dinheiro usado para manter a Sede Campestre Irineu 
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Zanuzzo é proveniente das contribuições associativa e sindical. E você, contabilista associado, é 
nosso convidado especial para utilizar a sede campestre Irineu Zanuzzo.
 É fato também que, justamente por não termos uma arrecadação tão boa quanto 
poderíamos ter, as diretorias do passado e a atual do Sicontiba sempre tiveram que se desdobrar 
para manter a sede campestre em ordem, sempre linda.
 O nosso objetivo com a manutenção da Sede Campestre Irineu Zanuzzo é um apenas: 
proporcionar conforto, lazer e momentos agradáveis para os nossos associados. Afinal, são eles 
que ajudam a manter a estrutura toda. Mas, além disso, eles merecem porque são profissionais 
dedicados e de extrema importância para a nossa sociedade.
 Dito isto, gostaríamos de convidar os contabilistas associados a desfrutar, com seus 
dependentes, da estrutura da nossa sede campestre. O espaço está à disposição de vocês.
 Também gostaríamos de anunciar que estão abertas as inscrições para a 15ª Copa 
Sicontiba/Sescap de Futebol, que vai acontecer aos sábados na Sede Campestre Irineu Zanuzzo. 
Além da diversão, a competição é pensada de modo a aproximar a classe contábil, fortalecendo 
os nossos laços. Por isso, a participação dos contabilistas é tão importante.
 As inscrições vão até o dia 8 de junho. O início da competição está marcado para o dia 11. 
Clique aqui ou sobre o ícone abaixo para baixar o regulamento e ter mais informações.
 Atenciosamente, 
 Hugo Catossi 
 Presidente do Sicontiba 

 Comissão de Esportes do Sicontiba, 
 Bento Rosa Junior, 
 Herlon Watanabe, 
 José Adriano Fragoso, 
 Juarez Tadeu Morona Filho, 
 Narciso Doro Junior, 
 Rodrigo Mottin e
 Vilson Oliveira de Souza.

15ª Copa Sicontiba/Sescap de Futebol: inscrições terminam no dia 8 de junho
Junho/2016

 As inscrições para a 15ª Copa Sicontiba/Sescap vão até as 16h30 do dia 8 de junho, 
próxima quarta-feira. Para efetuar a inscrição do seu time:
 – Leia atentamente o regulamento.
 – Entregue a ficha de inscrição e os demais documentos solicitados na sede do Sicontiba, 
que fica na av. Souza Naves, 381, no Cristo Rei, até o prazo estipulado.
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 Depois é só comparecer ao arbitral, que vai ser realizado no dia 8 às 16h45, e estar a 
postos para participar da competição que deve ter início no próximo sábado, dia 11 de junho.

“Substituição tributária do ICMS” é tema de curso do Sicontiba que está 

acontecendo hoje
Junho/2016

 Às 8h30 de hoje, dia 7 de junho, cerca de 40 contabilistas e estudantes de contabilidade já 
estavam a postos para o curso “Substituição tributária do ICMS” que está sendo promovido pelo 
Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), no auditório do CRCPR (Conselho Regional de 
Contabilidade do Paraná). A previsão de término é às 17h. O curso de hoje é um complemento ao 
treinamento que o Sicontiba promoveu, no dia 10 de maio, sobre “As novas regras do ICMS”.
 A palestrante é Ivonizia Fonseca Cunha, que é contadora, especialista em direito e 
planejamento tributário, consultora jurídica nas áreas de ICMS, IPI, ISS há mais de 17 anos, 
atuando em grandes empresas de consultoria jurídica; instrutora de cursos há mais de 10 anos 
nas áreas de ICMS e IPI; professora de pós-graduação da Unicuritiba e da Estação Business 
School; e sócia-administradora da E-Prime Consultoria e Treinamentos.
 O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, e a diretora de cursos e palestras do sindicato, 
Juliana Bertol Guedes, participaram da abertura do curso. Juliana explicou aos participantes que 
os cursos promovidos pelo Sicontiba têm como foco a atualização profissional dos contabilistas 
para as questões mais importantes do tema tratado e justamente por isso são treinamentos 
rápidos, com carga horária de 4 a 8 horas. Ela ainda fez um convite para que os profissionais 
participem do próximo curso do sindicato: “Tributação do Terceiro Setor”, no dia 28 de junho.

Sicontiba visita o secretário de Urbanismo de Curitiba para falar sobre o projeto de 

reforma da sede administrativa e pedir agilidade na consulta comercial
Junho/2016
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 O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, e o 
diretor do sindicato Narciso Doro estiveram reunidos ontem, dia 9 de junho, com o secretário de 
Urbanismo da Prefeitura de Curitiba, Reginaldo Luiz dos Santos Cordeiro, e a equipe dele. 
Também participaram do encontro o vereador Helio Wirbiski e o arquiteto Ernesto Pacheco Jr.

 Um dos motivos da reunião foi verificar e sanar com a secretaria de Urbanismo dúvidas 
técnicas referentes ao projeto de ampliação e modernização da sede administrativa do Sicontiba 
que prevê reforma dos pavimentos e construção de um novo andar.
 A nova sede do Sicontiba terá novas salas, auditório para cursos e reuniões, e ainda um 
espaço para confraternizações.
 Segundo o presidente do Sicontiba, a sede vai ser revitalizada e reformulada para trazer 
mais conforto e comodidade para os contabilistas, principalmente, para aqueles que não 
trabalham perto do centro de Curitiba.
 “Queremos que os contabilistas tenham o Sicontiba como uma referência. O Sicontiba é a 
casa dos contabilistas e, como tal, está completamente à disposição dos profissionais de 
contabilidade, lembrando que já há no sindicato a Sala do Contabilista do Sicontiba”, pontuou 
Hugo. O outro assunto tratado no encontro foi um pedido que o Sicontiba fez ao secretário de 
Urbanismo para agilizar a análise de processos no setor de consulta comercial.

Confira o regulamento da 15ª Copa Sicontiba/Sescap de Futebol após o arbitral
Junho/2016

 Confira o regulamento da 15ª Copa Sicontiba/Sescap de Futebol após as definições que 
foram tomadas no arbitral, realizado no dia 8 de junho, na sede do Sicontiba (Sindicato dos 
Contabilistas de Curitiba).

Contadores rejeitam contraproposta de CCT do Sescap-PR
Junho/2016
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 De modo unânime, em assembleia, os contabilistas funcionários de empresas de serviços 
contábeis, assessoramento, perícias, informações e pesquisas que trabalham na base territorial 
do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) rejeitaram a contraproposta de Convenção 
Coletiva de Trabalho para 2016 e 2017 apresentada pelo Sescap-PR (Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no 
Estado do Paraná).

 A assembleia foi coordenada pelo Sicontiba na noite de ontem, dia 16 de junho, na sede do 
sindicato. Os contadores empregados que participaram da discussão disseram que faltou bom 
senso ao Sescap-PR na hora de avaliar algumas reivindicações importantes, como, por exemplo, 
o pagamento de R$ 20 de auxílio alimentação/refeição para todas as cidades assistidas pelo 
Sicontiba. Hoje, as cidades possuem valores diferenciados do benefício. Confira:
Curitiba: R$ 15 (contraproposta de R$ 16,50);
Colombo e São José dos Pinhais: R$ 13,00 (contraproposta de R$ 14,30);
Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo e Pinhais: R$ 7,50 (contraproposta de R$ 8,25);
Cidades com população inferior a 100 mil habitantes: R$ 4,00 (contraproposta de R$ 4,40).
 Em que pese a contraproposta de reajuste salarial de 9,82% (variação acumulada do INPC 
nos últimos 12 meses), todas as demais reivindicações da categoria foram rejeitadas, tais quais: 
aumento real de 15% sobre o salário reajustado; ampliação do adicional de tempo de serviço; 
ampliação da estabilidade gestante; criação do auxílio creche de R$ 150; opção do auxílio 
combustível em substituição ao vale-transporte e a ampliação do benefício legal de abono de 
faltas para levar o filho ao médico, que no rol de pedidos dos empregados contabilistas consta 
com o seguinte texto:
 “Assegura-se o direito à ausência remunerada, sem reposição, de 3 (três) dias por 
semestre ao empregado, para levar ao médico filho menor ou dependente previdenciário de até 6 
(seis) anos de idade, bem como à ausência remunerada, sem reposição, de 2 (três) dias por 
semestre ao empregado, para levar ao médico filho maior ou dependente previdenciário com 
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idade acima de 6 (seis) anos, mediante comprovação via atestado ou declaração médica no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas”.
 Outros pedidos não atendidos foram a criação do piso salarial do Técnico em 
Contabilidade gerente e/ou supervisor e o pleito de mudança das nomenclaturas dos cargos dos 
pisos salariais, pois atualmente pairam dúvidas sobre valores de salários e como o empregador 
deve enquadrar o empregado no ato da contratação ou quando há progressão funcional dentro da 
empresa.
 O Sicontiba acha importante exaltar que os funcionários contabilistas dos escritórios e 
empresas abrangidos pela representatividade do Sescap-PR são fundamentais para manter a 
qualidade e o alto nível dos serviços prestados, trazendo segurança aos empregadores. Eles 
contribuem diretamente para o crescimento das empresas, trazendo benefícios a toda a cadeia 
produtiva, que vai da própria empresa em que eles atuam até o cliente final.
 Resumindo, o sindicato patronal apresentou, em contraproposta, reajuste salarial (inclusive 
nos pisos) de 9,82% (variação acumulada do INPC dos últimos 12 meses) e reajuste no valor do 
auxílio alimentação/refeição em 10%, mantido o escalonamento já existente informado 
acima, negando todas as outras reivindicações da categoria representada pelo Sicontiba.
 Os contadores presentes na assembleia argumentaram ainda que todo ano a 
contraproposta do Sescap-PR é padrão: simples reajuste do salário (repasse da inflação) e do 
auxílio alimentação/refeição. Dizem eles que está na hora de mudanças, de ter uma contrapartida 
positiva dos empregadores em termos de valorização profissional, já que há anos não se tem 
nenhuma novidade em termos de benefícios e avanços profissionais.
 Agora, o Sicontiba vai comunicar o sindicato patronal que a contraproposta não foi aceita e 
já trabalha, dependendo da resposta, com a possibilidade de entrar com um pedido no Ministério 
Público do Trabalho ou no Ministério do Trabalho para que a questão seja resolvida em uma 
reunião de mediação. Se for o caso, em última possibilidade de se obter resultados mais 
favoráveis, serão levadas as reivindicações para dissídio perante a Justiça do Trabalho.

Sicontiba recebe a visita do presidente da Microtiba, Armando Lira
Junho/2016
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 O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, recebeu 
a visita hoje, dia 21 de junho, na sede do sindicato, do associado ao Sicontiba e presidente da 
Microtiba (Associação das Micro e Pequenas Empresas de Curitiba), Armando Lira.
 Eles conversaram a respeito de assuntos de interesse dos profissionais da contabilidade e 
dos micro e pequenos empresários. Também trataram sobre a possibilidade de novas parcerias 
que visem o desenvolvimento dos contabilistas e dos empresários de micro e pequeno porte.

Comissão de Esportes do Sicontiba conversa sobre o Jocopar e a Copa Sicontiba/

Sescap de Futebol
Junho/2016

 O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, esteve 
hoje, dia 21 de junho, reunido com os membros da Comissão de Esportes do Sicontiba para falar 
sobre a próxima edição do Jocopar (Jogos dos Contabilistas do Paraná) e a Copa Sicontiba/
Sescap de Futebol.
 A Comissão de Esportes do Sicontiba é formada pelos contabilistas Bento Rosa Junior, 
Herlon Watanabe, José Adriano Fragoso, Juarez Tadeu Morona Filho, Narciso Doro Junior, 
Rodrigo Mottin e Vilson Oliveira de Souza.
 Durante a reunião, muito foi dito sobre a importância dos dois eventos para o 
fortalecimento e a união da classe contábil. Também participaram do encontro os contabilistas 
Daniel Zanuzzo e Juarez Dallagrana de Oliveira. 
 Sobre o Jocopar, que será realizado de 11 a 14 de novembro em Ponta Grossa, ficou 
acertado que a comissão vai trabalhar incessantemente para que o Sicontiba conquiste o décimo 
título na competição. Neste momento, a comissão trabalha na definição das equipes e dos custos 
de participação nos jogos, atuando, por exemplo, na elaboração de projetos de patrocínio. 
 Sobre a Copa Sicontiba/Sescap de Futebol, que teve início no dia 11 de junho, a comissão 
informou que o torneio está correndo normalmente, cumprindo o seu papel de integração dos 
profissionais de contabilidade.
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Fiep pede apoio ao Sicontiba para o movimento “Vote Bem”
Junho/2016

 Após uma solicitação da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), o presidente do 
Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, recebeu hoje, dia 21 de junho, 
na sede do sindicato, o assessor da presidência da Fiep, Dorgival Lima Pereira, e o coordenador 
do movimento “Vote Bem”, Ovaldir Nardin.
 O motivo do encontro foi um pedido de apoio ao Sicontiba para o movimento “Vote Bem”, 
que é de iniciativa da Fiep. Segundo explica Nardin, o movimento é uma campanha de 
conscientização que tem por objetivo estimular as pessoas a se interessarem mais por política, 
formando eleitores mais conscientes e candidatos mais preparados. “Só ir para a rua não basta. 
Nós temos que valorizar a política e o político”, disse.
 O principal meio de divulgação do movimento é o site http://votebem.org.br/site/, que traz 
diversas informações para que o eleitor se informe e, consequentemente, vote melhor. De acordo 
com o assessor da presidência da Fiep, o apoio dos contabilistas, pela força que eles têm perante 
a sociedade, é importantíssimo para o pleno desenvolvimento do movimento.
 O presidente do Sicontiba já confirmou apoio ao projeto e disse que a sociedade precisa 
de mais iniciativas como esta para que o país comece a prosperar e se desenvolver em sua 
plenitude. “O Sicontiba e os contabilistas são a favor de todas as iniciativas que visem um país 
mais justo e igualitário”, pontuou Hugo, dizendo que o sindicato tem uma relação estreita com a 
federação desde a assinatura do primeiro Acordo Coletivo de Trabalho da Fiep há quase 30 anos.
 Hugo aproveitou a oportunidade ainda para apresentar aos representantes da Fiep o Portal 
da Transparência do Sicontiba e o projeto de revitalização da sede administrativa. Além disso, 
falou do trabalho do sindicato em busca de mais valorização profissional do contabilista.

Na presença dos 17 sindicatos de contabilistas do Paraná, Sicontiba sugere à 

Fecopar a criação de um Portal da Transparência aos moldes do portal do Sicontiba
Junho/2016
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 Hoje, dia 24 de junho, na presença de representantes dos 17 sindicatos de contabilistas do 
Paraná, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, 
entregou um ofício ao presidente da Fecopar (Federação dos Contabilistas do Paraná), Divanzir 
Chiminacio, sugerindo a criação de um Portal da Transparência que congregue as contas de 
todos os sindicatos e também da federação, aos moldes do portal do Sicontiba.

 Segundo o presidente do Sicontiba, as entidades têm o dever de informar aos contabilistas 
e à sociedade as receitas, as despesas e as atividades desenvolvidas em defesa da valorização 
da profissão contábil.
 “Temos que dar exemplo. Agindo assim, com transparência e objetividade, seremos mais 
respeitados enquanto entidade e classe, contribuindo para o fortalecimento de uma sociedade 
mais justa e ética”, justificou.
 A entrega do documento foi feita agora à tarde durante as reuniões que a Fecopar está 
promovendo, em Curitiba, na sede da Fiep. A primeira delas é a reunião da comissão intersindical, 
presidida pelo presidente do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná), Marcos 
Rigoni, depois haverá a reunião de diretoria da federação e, por fim, o arbitral do Jocopar 2016 
(Jogos dos Contabilistas do Paraná).
 Representando o Sicontiba também estão presentes o vice-presidente do sindicato, Juarez 
Morona, e os diretores Bento Rosa Jr., Simone Vanni Soares, Juarez Dallagrana de Oliveira 
e Carlos Augusto Bittencourt Gomes.

Sicontiba realiza curso sobre “Tributação do Terceiro Setor”
Junho/2016

 Mais uma vez o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) está cumprindo o seu 
compromisso de oferecer um curso rápido e de qualidade, tratando de um tema atual e de 
interesse dos contabilistas. Hoje, dia 28 de junho, o curso é sobre “Tributação do Terceiro Setor”. 

83



O treinamento está sendo realizado das 8h30 às 12h30, no auditório do CRCPR (Conselho 
Regional de Contabilidade do Paraná), para cerca de 40 participantes.

 O palestrante é Juliano Lirani, que é graduado em direito pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná e tem pós-graduação em direito tributário pela Faculdade Curitiba. Lirani tem 
experiência em processos administrativos fiscais na área dos tributos municipais, estaduais e 
federais. É ex-servidor municipal de Curitiba da Secretaria de Finanças e da Procuradoria Geral 
do Município.
 A diretora de cursos e palestras do Sicontiba, Juliana Bertol Guedes, participou da abertura 
do evento e aproveitou a oportunidade para convidar os participantes para o próximo curso: “ISS – 
Fixo e as Sociedades de Profissionais”, no dia 26 de julho.
 “O conteúdo do próximo curso, como o próprio tema já sugere, não será algo básico, 
simplista. Será um curso com conteúdo carregado e focado no ISS – Fixo e as Sociedades de 
Profissionais, tema este que é muito interessante e importante no dia a dia do contabilista”, disse 
Juliana.

Com apoio dos contabilistas, doações para fundos da criança e do idoso crescem 

mais de 6.000% em Curitiba
Junho/2016

 O Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) marcou presença ontem, dia 29 de 
junho, no evento em que a Prefeitura de Curitiba agradeceu aos contabilistas e prestou contas da 
campanha de incentivo de repasse de parte do Imposto de Renda devido para os fundos 
municipais da Criança e do Adolescente (FMCA) e da Pessoa Idosa (FMPI).
 Estiveram presentes, ao lado do prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, e da presidente da 
Fundação de Ação Social de Curitiba (FAS), Márcia Fruet, o presidente do Sicontiba, Hugo 
Catossi, o vice-presidente, Juarez Morona, e os diretores Narciso Doro, Juarez Dallagrana de 
Oliveira e Gilson Luis da Silva.
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 Também estiveram lá o presidente do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do 
Paraná), Marcos Rigoni, e representantes da Fecopar (Federação dos Contabilistas do Paraná) e 
do Sescap-PR (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná).

 Segundo a FAS, a arrecadação dos fundos municipais cresceu mais de 6.000% desde 
2013, quando começaram a ser lançadas as campanhas de incentivo de doação de parte do 
Imposto de Renda devido. De 2009 até 2012, o FMCA somou uma quantia de R$ 27.809.602,68 e 
o FMPI, de R$ 284.632,68. De 2013 a 2015, o FMCA juntou R$ 36.323.529,29 e o FMPI, R$ 
19.293.410,89.
 O presidente do Sicontiba lembra que o sindicato é um dos maiores apoiadores da 
campanha de repasse de parte do Imposto de Renda e também agradece aos contabilistas pelo 
engajamento, pelo incentivo e pela compaixão.
 “É muito bom ouvir dos órgãos públicos elogios referentes a nossa classe. É assim que 
tem que ser. É muito bom também poder fazer parte disso de perto, já que o Sicontiba tem estado 
em contato constante com diversas autoridades para mostrar e propagar a importância do 
profissional da contabilidade para a nossa sociedade”, pontuou Hugo.

Reunião de diretoria do Sicontiba é marcada por discussão de assuntos de 

interesse da classe contábil, homenagem e conversa sobre o futuro do sindicato
Julho/2016

 Ontem, dia 7 de julho, mais uma vez os diretores do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas 
de Curitiba) estiveram reunidos, na sede do sindicato, para falar sobre as ações que vêm sendo 
desenvolvidas em prol da classe contábil e também para planejar novas frentes de trabalho.
 Um dos pontos mais importantes da reunião foi a homenagem que o presidente do 
Sicontiba, Hugo Catossi, em nome de toda a diretoria, prestou ao diretor Luciano Barboza, que é 
representante do Sicontiba dentro da Sanepar. A placa de homenagem traz as seguintes palavras:
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 “Um grande sindicato se faz, principalmente, pelas pessoas e o Sindicato dos Contabilistas 
de Curitiba quer agradecer a você, Luciano Ramos Barboza, em reconhecimento ao excelente 
desempenho, participação e contribuição com o Sicontiba nas negociações dos acordos coletivos 
de trabalho junto à Sanepar, sendo proativo, competente, ético e transparente durante todos os 
períodos de campanha na busca de melhorias para a categoria profissional contábil da 
companhia. Muito Obrigado!”

 Também foi tratada durante o encontro a recondução de três diretores do Sicontiba para o 
Conselho Municipal de Contribuintes de Curitiba (CMC): o 2º vice-presidente, Dirceu Vaz; o 
secretário geral, Reginaldo Rodrigues de Paula; e o coordenador de delegados, Luiz Fernando 
Martins Alves. Como suplentes, foram indicados Carlos Augusto Bittencourt Gomes e João Jaime 
Nunes Ferreira.
 O CMC é formado por representantes dos contribuintes e do município; e tem o objetivo de 
discutir casos de contribuintes que foram autuados e entram com recurso na prefeitura.
 Foi apresentada ainda e aprovada pela diretoria, com muitos elogios, a candidatura do 
presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, para mais três anos de gestão à frente do sindicato, de 
2017 a 2019.
 “Ainda há muitos projetos para serem colocados em prática e ideias para serem discutidas. 
Conseguimos com muito sacrifício e trabalho incessante reduzir as despesas do sindicato e 
capitalizar recursos; agora daremos início, em breve, a mais um sonho: a ampliação e 
modernização da sede administrativa do Sicontiba, com reforma dos pavimentos e construção de 
um novo andar”, disse Hugo, agradecendo a todos os diretores, colaboradores e funcionários do 
sindicato que o estão ajudando durante o primeiro mandato.
 A atual gestão do Sicontiba foi muito elogiada pela diretoria executiva do sindicato e pelos 
conselhos consultivo e fiscal. Os diretores não mediram palavras de elogios e de agradecimento, 
dando total apoio a Hugo e dizendo que o Sicontiba vem sendo muito bem administrado e tem 
realizado diversas atividades importantes em defesa e valorização da classe contábil. Além disso, 
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eles disseram que o Sicontiba se encontra em um momento ótimo, com visibilidade em alta e 
realizando projetos inovadores.
 “Time que está ganhando não se mexe”, disse Samir Fouani. “Sempre estarei à 
disposição”, pontuou Dirceu Vaz. 
Muitos diretores elogiaram projetos do sindicato para justificar o apoio à reeleição de Hugo. Por 
exemplo, Narciso Doro citou a “inovadora” e “pioneira” criação do Portal da Transparência e 
Juarez Morona, a revitalização da sede administrativa.
 O vereador Helio Wirbiski também deixou claro o seu apoio a Hugo, dizendo que tem 
acompanhado de perto o trabalho do Sicontiba. Wirbiski usou duas palavras para definir a gestão 
do sindicato: seriedade e ética. “Eu sei o que é se doar por uma causa e por uma instituição. 
Deixo aqui registrado o meu apoio”, disse o vereador.
 Falou-se ainda durante a reunião sobre os cursos que o Sicontiba tem promovido. Aliás, 
para o mês de julho, está agendado um treinamento que está com vagas abertas:
 Dia 26, sobre ISS Fixo e as Sociedade de Profissionais. 
 Outro assunto do encontro foi a 15ª Copa Sicontiba/Sescap de Futebol e os preparativos 
do sindicato para encarar o Jocopar (Jogos dos Contabilistas do Paraná), que será realizado de 
11 a 14 de novembro em Ponta Grossa. O Sicontiba vai em busca do décimo título na competição.
 Marcaram presença na reunião o presidente da Fecopar (Federação dos Contabilistas do 
Paraná), Divanzir Chiminacio; o contabilista e presidente da Sociedade Evangélica Beneficente de 
Curitiba, João Jaime Nunes Ferreira; o contabilista e coordenador administrativo da multinacional 
Quimtia, Fernando Palevoda; o ex-delegado do Sicontiba, Carlos Fedalto; e o ex-presidente do 
CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná), Maurício Smijtink.

Após muita negociação, contadores aprovam a contraproposta de Convenção 

Coletiva de Trabalho para 2016 e 2017 do Sescap-PR
Julho/2016
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 O Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) mais uma vez reuniu os contabilistas 
funcionários de empresas de serviços contábeis, assessoramento, perícias, informações e 
pesquisas para discutir a contraproposta de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para 2016 e 
2017 apresentada pelo Sescap-PR (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná).
 A assembleia, realizada ontem, dia 12 de julho, foi conduzida pelo presidente do Sicontiba, 
Hugo Catossi, e, pela decisão da maioria, foi aprovada a contraproposta do sindicato patronal.
 As negociações começaram em maio, quando o Sicontiba se reuniu com o Sescap-PR 
para dar início às tratativas. Em junho, após uma assembleia do Sicontiba, uma primeira proposta 
foi entregue ao Sescap-PR, que a rejeitou e enviou uma contraproposta.
 Então, os contabilistas funcionários rejeitaram a contraproposta. Mas, após o sindicato 
patronal mostrar que não concederia mais benefícios, acabaram aceitando o acordo para não 
prejudicar milhares de contabilistas empregados. A assembleia realizada ontem teve a presença 
de muitas contabilistas mulheres, mais de 15.
 Ficou acertado, portanto, que haverá reajuste salarial de 9,82% (variação acumulada do 
INPC dos últimos 12 meses) e de auxílio alimentação de 10%, que devem ser pagos já nas 
próximas semanas.
 “Os contabilistas funcionários de empresas de serviços contábeis, assessoramento, 
perícias, informações e pesquisas são, indiscutivelmente, fundamentais para a prestação de um 
excelente serviço e são peças-chave dentro dos escritórios”, disse o presidente do Sicontiba.

Palestrante do curso sobre “Tributação do Terceiro Setor” volta a se reunir com 

participantes para tirar dúvidas na sede do Sicontiba
Julho/2016

 Hoje, dia 14 de julho, o palestrante Juliano Lirani, que ministrou há duas semanas o curso 
sobre “Tributação do Terceiro Setor”, esteve reunido com contabilistas e demais participantes do 
curso para tirar dúvidas que ficaram pendentes após o treinamento. O encontro foi promovido na 
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sede do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) e contou com a participação da 
diretora de cursos e palestras do sindicato, Juliana Bertol Guedes.

Artigo: O que podemos aprender com a Lava-Jato e demais operações
Julho/2016

Por Hugo Catossi
Presidente do Sicontiba

 A Operação Lava Jato completa, neste mês, 2 anos e 4 meses. Eu não sei vocês, mas, no 
meu círculo de amizade, a gente fala tanto dela que eu sinto como se ela já fizesse parte da 
família. Sem dúvidas, por muito tempo ela ainda fará parte do nosso dia a dia, já que as falcatruas 
parecem não acabar nunca. 
 A gente fala, fala e fala da operação, mas acaba perdendo um pouco do contexto geral do 
caso e, principalmente, do que podemos extrair dele. No site do Ministério Público Federal (MPF), 
há um balanço interessante que nos dá uma noção maior do que é a Lava Jato. 
 A operação está na 32ª fase. Já foram instaurados 1.237 procedimentos de investigação, 
expedidos 608 mandados de busca e apreensão e 161 de condução coercitiva. Foram 73 prisões 
preventivas, 87 prisões temporárias e 6 prisões em flagrante. Foram expedidos 108 pedidos de 
cooperação internacional e fechados 56 acordos de colaboração premiada. 
 Os crimes já denunciados envolvem cerca de R$ 6,4 bilhões, sendo que o valor do 
ressarcimento pedido, contando as multas, é de R$ 37,6 bilhões. Até o momento R$ 2,9 bilhões 
foram recuperados. 106 condenações já saíram, contabilizando 1.148 anos, 11 meses e 11 dias 
de pena. Pelo menos nove das maiores empreiteiras do Brasil são citadas nas investigações. E 
mais de 70 políticos já foram condenados, citados ou estão sob investigação.
 Os números são absurdos, para não dizer revoltantes e desoladores, mas ainda há 
esperança. A Lava Jato e tantas outras inúmeras operações que pipocam pelo país são um 
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momento importante de autorreflexão, ainda mais em ano eleitoral. É tempo de filosofarmos sobre 
o poder da ética nas nossas vidas e sobre o futuro.
 A ética diz respeito ao respeito. Simples assim. Ela está diretamente ligada ao nosso 
comportamento e à forma como nos relacionamos com as pessoas. Sem ética, você se torna um 
sujeito egoísta e acaba prejudicando muitos. É inevitável. Imagine só o que poderíamos fazer pelo 
Brasil com os R$ 6 bilhões que nos foram tomados de maneira covarde e inescrupulosa.
  A boa notícia é que a gente pode mudar essa situação. E o melhor: só depende de cada 
um de nós. Não adianta nada criticar o político que fez conchavo para desviar alguns milhões de 
reais se você fica com aquele um real a mais que recebeu errado de troco ou embolsou os valores 
da diária que a empresa pagou e você nem usou. 
 Além disso, precisamos dar mais valor para a política e discuti-la melhor. Chega dessa 
história de dizer que política não se discute. A gente pode e deve falar sobre política, só assim 
poderemos evoluir como democracia e sociedade. É claro, sempre se envolvendo em discussões 
saudáveis, sem ofensas pessoais e posicionamentos radicais. 
 No dia 2 de outubro, teremos a oportunidade de escolher novos prefeitos e vereadores. 
Precisamos, sim, votar consciente. O trabalho dos nossos políticos interfere diretamente no nosso 
dia a dia, na nossa qualidade de vida. São eles que, basicamente, gerenciam e coordenam a 
nossa vida em sociedade, discutindo, promulgando e executando leis. Então, escolha alguém com 
princípios. 
 No Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), há um bom tempo já batemos nesta 
tecla do voto consciente e da importância da ética. Dois imensos banners anticorrupção ainda 
continuam balançando aqui em frente a fachada da nossa sede administrativa. 
 A nossa preocupação com isso é tanta que lançamos, de modo pioneiro e inovador, um 
Portal da Transparência, com todas as nossas informações mais importantes. É só entrar no site 
www.sicontiba.com.br e acessar. Está lá. 
 Fomos além e sugerimos ao presidente da Fecopar (Federação dos Contabilistas do 
Paraná) a criação de um portal com informações de todos os sindicatos de contabilistas do 
Estado; são 17 ao todo. Imagine que legal se essa moda pega. 
 Para fechar, volto a dizer que a mudança depende de cada um de nós. Só assim teremos 
um Brasil mais justo, honesto, ético, seguro e próspero.

Para associados, desconto no colégio Positivo e em outros cinco mil 

estabelecimentos com o cartão de benefícios Sicontiba/All Sul
Julho/2016

 O cartão de benefícios Sicontiba/All Sul oferece descontos de até 
60% em mais de cinco mil estabelecimentos, como os colégios 
Positivo, Dom Bosco e Expoente, a TAM Linhas Aéreas, as lojas Boticário, 
as escolas de idiomas Fisk e Influx, a churrascaria Batel Grill, entre outros.
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Para solicitar seu cartão de benefícios Sicontiba/All Sul, que é oferecido de graça para os 
associados e não tem nenhum custo de manutenção nem nada, ligue para (41) 3077-3553.

Sicontiba promove curso sobre “ISS Fixo e as Sociedades de Profissionais” 

durante a manhã de hoje
Julho/2016

 Durante toda a manhã de hoje, dia 26 de julho, muitos contabilistas estão participando do 
curso “ISS Fixo e as Sociedades de Profissionais”, que está sendo promovido pelo Sicontiba 
(Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), no auditório do CRCPR (Conselho Regional de 
Contabilidade do Paraná).
 O palestrante é Juliano Lirani, que é graduado em direito pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná e tem pós-graduação em direito tributário pela Faculdade Curitiba. Lirani tem 
experiência em processos administrativos fiscais na área dos tributos municipais, estaduais e 
federais. É ex-servidor municipal de Curitiba da Secretaria de Finanças e da Procuradoria Geral 
do Município.
 O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, e a diretora de cursos e palestras, Juliana Bertol 
Guedes, participaram da abertura do treinamento. O próximo curso do Sicontiba será sobre 
“Contabilidade de Custos Integrada e Coordenada”, no dia 11 de agosto.

Sicontiba esteve na posse do Conselho Municipal de Contribuintes de Curitiba; 

sindicato indicou três membros
Agosto/2016

 Ontem, dia 4 de agosto, tomaram posse os novos membros do Conselho Municipal de 
Contribuintes de Curitiba (CMC). A solenidade foi realizada na sede da Procuradoria Geral do 
Município, em Curitiba. 
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 O Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) indicou três membros da sua diretoria 
para o grupo de representantes dos contribuintes no CMC. São eles: o 2º vice-presidente, Dirceu 
Vaz; o secretário geral, Reginaldo Rodrigues de Paula; e o coordenador de delegados, Luiz 
Fernando Martins Alves. Como suplentes, foram indicados Carlos Augusto Bittencourt Gomes e 
João Jaime Nunes Ferreira.

 Dirceu explica que o CMC é composto por dois grupos. De um lado, os representantes dos 
contribuintes. De outro, os representantes do município. “O nosso objetivo lá dentro é discutir e 
defender os casos dos contribuintes que entraram com recurso contra a prefeitura por causa de 
multas e impostos”, esclarece Dirceu. “É um trabalho que a gente desenvolve com a intenção de 
ajudar os contribuintes e, principalmente, assegurar o direito deles”, completa.
 O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, participou da solenidade de posse e disse que 
sente orgulho dos representantes do Sicontiba pela atuação e pela dedicação deles aos 
trabalhados desenvolvidos no CMC. “Eles são profissionais de alto nível técnico e têm um 
comprometimento fora de série, já que largam seus escritórios e sua rotina de trabalho para irem 
lá garantir os direitos dos contribuintes e dos contabilistas”, disse Hugo.
 Para a presidência do CMC, foi empossada Sandra Raitani Bley Pereira. Quem também 
participou da solenidade foi o procurador-geral do município, Joel Macedo Soares Pereira Neto.

Sicontiba participa de encontro promovido pela Jucepar para falar sobre o sistema 

Empresa Fácil e demais serviços oferecidos pelo órgão
Agosto/2016

 Hoje, dia 5 de agosto, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), 
Hugo Catossi, e outros representantes de entidades contábeis foram até a Jucepar (Junta 
Comercial do Paraná) para participar de uma reunião a convite da presidência do órgão.
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 No encontro, o presidente da Jucepar, Ardisson Akel, falou sobre as ações que estão 
sendo desenvolvidas pelo órgão para facilitar o uso do sistema Empresa Fácil, como as 
videoaulas (confira o calendário abaixo), e também para melhorar outros serviços oferecidos pela 
Junta, como a implantação do horário agendado para agilizar o atendimento aos contabilistas.

 Segundo o presidente do Sicontiba, a Junta está no caminho certo, promovendo mudanças 
que visam melhorias nos seus serviços e trabalhando em parceria com as entidades contábeis. 
“A Junta tem procurado ouvir e valorizar o contabilista e é isso o que a gente quer. É através desta 
troca de informações que podemos alcançar bons resultados”, disse Hugo.
 “Aqui, no Sicontiba, nós somos como uma ponte entre o profissional da contabilidade e a 
Jucepar. Então, recebemos reclamações e reivindicações que são encaminhadas para a Junta 
com a intenção de promover melhorias no órgão”, completa.
 Também participaram do encontro o vice-presidente da Jucepar, Valdir Pietrobon, a 
secretária geral, Libertad Bogus, o subprocurador, Paulo Palácios, o vogal Mauro Luís Moreschi, o 
vice-presidente de Administração e Finanças do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do 
Paraná), Laudelino Jochem, o vice-presidente de Assuntos Jurídicos da Fecopar (Federação dos 
Contabilistas do Paraná), Luiz Fernando Martins Alves, e o diretor do Sescap-PR (Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas no Estado do Paraná), Gilson Strechar.
 Confira o calendário das videoaulas do Empresa Fácil: 09/08 – Sociedade Empresarial 
Limitada; 16/08 – Empresa Individual e EIRELI; 23/08 – Sociedade Anônima; 30/08 – Cooperativa 
e Armazéns Gerais; 06/09 – Consórcios; 13/09 – MEI – Micro Empreendedor Individual.

Sicontiba recebe a visita do presidente do SEHA, João Jacob Mehl
Agosto/2016

Hoje, dia 9 de agosto, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo 
Catossi, e mais quatro diretores receberam, na sede do sindicato, a visita do presidente e do 
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assessor financeiro do SEHA (Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Curitiba, 
litoral e região), João Jacob Mehl e Edson Vargas.
 O motivo do encontro foi estreitar laços entre as duas entidades, conversar sobre ações 
que cada uma vêm desenvolvendo e estudar possíveis parcerias que possam desenvolver tanto 
os contabilistas quanto os empresários do ramo de hotelaria e alimentação.
 Representando o Sicontiba, também participaram da reunião os vice-presidentes, Juarez 
Morona e Dirceu Vaz, o secretário geral, Reginaldo Rodrigues de Paula, e o diretor Narciso Doro.

 No encontro, Hugo teve a oportunidade de falar aos representantes do SEHA sobre o 
trabalho que vem sendo desenvolvido no Sicontiba em favor dos contabilistas. O presidente do 
Sicontiba elogiou muito ainda a classe contábil e disse que os profissionais da contabilidade 
contribuem de maneira significativa para o desenvolvimento do país. Por fim, falou que o Sicontiba 
está aberto a parcerias que valorizem o contabilista.
 Já Mehl e Vargas apresentaram em detalhes o SEHA para a diretoria do Sicontiba, 
levando, inclusive, um exemplar da última edição do Jornal SEHA. Também falaram sobre o 
grande potencial turístico de Curitiba e disseram que estão trabalhando para que a cidade tenha a 
cada dia mais turistas. Além disso, eles pediram o apoio dos contabilistas com orientações a seus 
clientes a respeito da importância do recolhimento da contribuição sindical e ressaltaram que uma 
parceria entre as duas entidades tem tudo para dar certo e render bons frutos.

“Contabilidade de custos integrada e coordenada” é tema de curso promovido pelo 

Sicontiba hoje
Agosto/2016

 O Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) está promovendo hoje, dia 11 de 
agosto, no auditório do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná), um curso sobre 
“Contabilidade de custos integrada e coordenada”, que durará o dia todo.
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 Com mais de 20 anos de experiência nas áreas contábil, tributária e de controladoria de 
empresas industriais e de serviços, o contabilista Édison Remi Pizon é quem está ministrando o 
curso de hoje. Édison é consultor, analista de negócios, especialista na área de planejamento 
fiscal empresarial, com MBA em gestão tributária.

 A diretora de cursos e palestras do Sicontiba, Juliana Bertol Guedes, participou da abertura 
do treinamento e afirmou que os cursos proporcionados pelo sindicato contribuem de maneira 
efetiva para a carreira do profissional da área contábil.
 “Os treinamentos oferecidos pelo Sicontiba agregam conhecimento para os contabilistas, 
com a vantagem de serem cursos rápidos e com preços bem acessíveis, sem falar que os nossos 
palestrantes sempre estão à disposição dos participantes para esclarecer dúvidas mesmo depois 
do fim do curso”, conclui Juliana.

Sicontiba pressiona, Sanepar faz proposta e contabilistas da empresa aprovam o 

Acordo Coletivo de Participação nos Resultados de 2015
Agosto/2016
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 Há poucos dias, o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) enviou um ofício para 
a Sanepar cobrando a proposta de Acordo Coletivo de Participação nos Resultados de 2015 (AC/
PPR). Ontem, dia 11 de agosto, o sindicato esteve na sede da empresa, em Curitiba, onde os 
contabilistas da Sanepar aprovaram a proposta por unanimidade durante uma assembleia.
 Durante o encontro, o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, o tesoureiro geral, José 
Eurides Borges Filho, o diretor Luciano Barboza e o assessor jurídico, Ricardo Weber, analisaram 
a proposta do AC/PPR com os contabilistas da Sanepar e também sanaram dúvidas. O 
pagamento do benefício deve ser feito até o fim do mês.
 Hugo mencionou também as ações que vêm sendo desenvolvidas pela diretoria do 
sindicato, como o plano de modernização da sede administrativa, as investidas contra as 
burocracias nos órgãos públicos e as tratativas que já resultaram em mais de 40 Acordos 
Coletivos de Trabalho fechados neste ano. Ele falou ainda sobre as eleições do Sicontiba, que 
vão acontecer em novembro. 
 Além disso, elogiou o trabalho dos contabilistas da Sanepar, em especial do gerente 
contábil da empresa, Ozires Kloster, que é também diretor do Sicontiba. Segundo Hugo, Ozires é 
um exemplo de profissional por sua dedicação e competência.
 Graças a uma equipe contábil qualificada, a Sanepar foi anunciada, recentemente, como 
uma das vencedoras do Troféu Transparência 2016, uma iniciativa da Associação Nacional dos 
Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) da Fundação Instituto de 
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi) e da Serasa Experian.
 Já o tesoureiro geral do Sicontiba apresentou as contas do sindicato. José Eurides expôs 
números e disse que o Sicontiba está sendo administrado com muito cuidado e que o dinheiro dos 
contabilistas é tratado com respeito e ética; tanto que o sindicato criou, de modo pioneiro, um 
Portal da Transparência em seu site com todos os seus custos e investimentos.
 A redução de gastos com diversas atividades, como viagens de representação, e 
o controle consciente do dinheiro são as razões que permitiram ao Sicontiba ter hoje caixa 
suficiente para poder reformar em breve a sede administrativa, com a construção de um novo 
auditório para cursos e novas salas para o uso dos contabilistas, principalmente, para quem é da 
região metropolitana de Curitiba.
 O assessor jurídico do Sicontiba, por sua vez, aproveitou a oportunidade para tocar em 
dois assuntos de interesse dos contabilistas da Sanepar. 
 Primeiro, a ação civil pública que foi ajuizada em 2012 e é referente ao plano de saúde. De 
acordo com Ricardo, o processo está no Tribunal Superior do Trabalho e sem prazo para ser 
analisado, já que aguarda o parecer do ministro João Batista Brito Pereira.
 Segundo, a possibilidade de ingresso de uma ação coletiva para reavaliação do Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) de 2009. O assessor jurídico fez considerações importantes 
sobre o assunto e se colocou à disposição de todos para tirar quaisquer dúvidas.
Após a votação e as observações da diretoria do Sicontiba, o sindicato ofereceu um almoço para 
os contabilistas da Sanepar.
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Feliz Dia dos Pais, 14 de agosto!
Agosto/2016

Sicontiba e CRCPR se reúnem com o prefeito Gustavo Fruet para conversar sobre a 

fiscalização das micro e pequenas empresas
Agosto/2016

 No dia 12 de agosto, o vice-presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de 
Curitiba), Dirceu Vaz, o diretor do sindicato Narciso Doro, o presidente do CRCPR (Conselho 
Regional de Contabilidade do Paraná), Marcos Rigoni, e o vereador Helio Wirbiski (PPS) 
estiveram em uma reunião com o prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, na sede da prefeitura, para 
conversar sobre a fiscalização das micro e pequenas empresas.
 Segundo o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a 
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primeira visita dos auditores fiscais da prefeitura a um estabelecimento deve ser apenas uma 
visita de orientação. No entanto, os auditores estão desrespeitando a norma e autuando os 
estabelecimentos já na primeira irregularidade encontrada.
 “Nós temos o dever de sempre defender os interesses dos contabilistas e também, 
dependendo da situação, dos contribuintes. É por isso que tivemos a reunião com o prefeito, 
porque a situação do jeito que está acaba prejudicando os empresários e, consequentemente, os 
escritórios de contabilidade”, explicou o vice-presidente do Sicontiba.
 Para solucionar a questão, o prefeito Gustavo Fruet sugeriu um encontro entre as 
entidades contábeis e os auditores fiscais para debater o assunto. A reunião ainda não tem data 
marcada, mas foi muito bem aceita pelas entidades contábeis.
 “É uma oportunidade única que nós teremos de alinhar as nossas demandas diretamente 
com os auditores, o que vai facilitar o trabalho de todos e, com certeza, solucionar a questão”, 
pontou Dirceu.

Receita Federal informa sobre instabilidade em seu sistema
Agosto/2016

 A Receita Federal acaba de informar o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) 
que teve problemas recentes em seu sistema de CNPJ e que por isso o serviço ficou indisponível. 
O motivo é que, além do lançamento do CNPJ – versão 4.6, o sistema da Receita sofreu ataques 
externos que afetaram o seu funcionamento. Segundo o órgão, medidas estão sendo tomadas 
para que o serviço volte a funcionar normalmente e o mais breve possível.

Sicontiba assina Acordo Coletivo de Participação nos Resultados de 2015 com a 

Sanepar
Agosto/2016

 O Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), representado pelo diretor Luciano 
Barboza, esteve reunido, no dia 18 de agosto, com a Sanepar para tratar da assinatura do Acordo 
Coletivo do Programa de Participação nos Resultados de 2015 (AC/PPR). 
 Hoje, dia 23, o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, e o diretor administrativo da 
Sanepar, Luciano Machado, assinaram o acordo. 
 No início do mês, o Sicontiba cobrou da Sanepar, por meio de um ofício, a proposta do AC/
PPR. Logo após a demanda do sindicato a empresa enviou a proposta, que foi aprovada por 
unanimidade pelos contabilistas, no dia 11 de agosto, em uma assembleia. 
 Na reunião do dia 18, do lado da Sanepar, participaram os diretores Antônio Belinati e Ney 
Caldas, o chefe de gabinete, Alexandre Lima, e o representante dos empregados no Conselho de 
Administração da Sanepar, Elton Marafigo. Outros 20 sindicatos também participaram do encontro 
e aproveitaram a oportunidade para já assinar o acordo. 
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 O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, elogiou a postura da presidência e da diretoria 
da Sanepar e disse que o sindicato sempre está à disposição dos contabilistas. “Temos um bom 
relacionamento com a presidência e toda a diretoria da Sanepar. Assim como nós, eles sabem o 
quão importante o contabilista é para o desenvolvimento da empresa”, pontuou Hugo.

Viva os 93 anos do Sicontiba!
Agosto/2016
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Em busca de soluções e respostas para problemas no sistema de CNPJ, Sicontiba 

vai até a Receita Federal
Agosto/2016

 Hoje, dia 23 de agosto, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), 
Hugo Catossi, e o presidente do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná), 
Marcos Rigoni, estiveram reunidos com o delegado titular e o delegado substituto da Receita 
Federal em Curitiba, Arthur Cazella e Edair Silva, para discutir os problemas que têm afetado o 
Sistema de Coleta do CNPJ e prejudicado tanto a classe contábil. 
 “Há dias muitos contabilistas têm comunicado o Sicontiba sobre o inconveniente 
encontrado no sistema. Como a situação não se normalizou, mesmo depois de um comunicado 
do órgão falando sobre a implantação de uma nova versão do sistema e de ataques que afetaram 
o seu funcionamento, viemos aqui para conversar e cobrar soluções”, explicou Hugo.
 Segundo Cazella, a Receita está tratando os problemas, que são de ordem técnica, com 
prioridade máxima. “Temos informações de fontes oficiais de que o sistema já voltou a funcionar, 
embora ainda de forma intermitente, mas temos a expectativa de que ao longo do dia a situação 
se encaminhe para o retorno à normalidade”, informou o delegado.
 Outro assunto tratado durante o encontro foi a dificuldade que o profissional contábil tem 
encontrado para fazer agendamentos junto à Receita em Curitiba para casos de processos de 
compensação, ressarcimento e restituição de tributos, além de outros serviços. Os representantes 
dos contabilistas sugeriram a implantação de um atendimento diferenciado para a classe contábil 
aos moldes do que acontece na Junta Comercial do Paraná.
 O delegado da Receita explicou que a delegacia de Curitiba tem um problema de déficit de 
pessoal e que o órgão tem trabalhado no desenvolvimento de sistemas para agilizar o 
atendimento. Sobre o atendimento diferenciado, disse que outras categorias também têm o 
mesmo pleito.
 “O que posso dizer é que estamos estudando a questão. Entendemos que prestar um 
melhor atendimento ao contabilista é também atender melhor a sociedade”, afirmou Cazella.
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Sicontiba vai até a Secretaria de Urbanismo de Curitiba cobrar análise mais rápida e 

eficaz da Consulta Prévia de Localização
Agosto/2016

 Em busca de agilizar o serviço de análise da liberação da CPL (Consulta Prévia de 
Localização), chamada também de guia azul, o vice-presidente do Sicontiba (Sindicato dos 
Contabilistas de Curitiba), Dirceu Vaz, e outros representantes de entidades contábeis estiveram 
reunidos com o secretário de Urbanismo da Prefeitura de Curitiba, Reginaldo Luiz dos Santos 
Cordeiro, e sua equipe, no dia 23 de agosto. 
 No encontro, foram discutidas novas possibilidades para facilitar a liberação automática da 
CLP e garantir atendimento especial aos contabilistas. Os representantes da classe contábil 
também falaram sobre os atrasos nas consultas; hoje são cerca de 1.870 análises acumuladas.
 O secretário de Urbanismo afirmou que, nas próximas semanas, será realizado um mutirão 
para dar andamento nos processos atrasados. Disse ainda que vai estudar a implantação de uma 
norma que possa agilizar as liberações e finalizou dizendo que casos especiais encaminhados 
pelas entidades contábeis terão atendimento diferenciado, que será realizado nas quintas-feiras, 
entre 16h e 18h, a cada 15 dias. 
 Participaram da reunião também o presidente do CRCPR (Conselho Regional de 
Contabilidade do Paraná), Marcos Rigoni, o vice-presidente de Relações Sociais do CRCPR, 
Narciso Doro; o vereador Hélio Wirbiski; o diretor do Sescap-PR (Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas), 
Luiz Fernando Ferraz; o superintendente de projetos da secretaria de Urbanismo, Hudson Prestes 
dos Santos; o superintendente técnico da secretaria, Rafael Mueller, e a diretora do Departamento 
de Controle e Uso do Solo, Marise Ivanqui.

Obrigatoriedade
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 A guia azul é obrigatória para quem quer abrir uma empresa em Curitiba. É ela que diz se 
o novo estabelecimento está ou não de acordo com a Lei de Zoneamento.

Sicontiba e CRCPR se reúnem com os chefes da Receita Federal da Divisão de 

Interação com o Cidadão e da Equipe de Cadastro
Agosto/2016

 Com o intuito de debater assuntos de interesse da classe contábil, o presidente do 
Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, e o presidente do CRCPR 
(Conselho Regional de Contabilidade do Paraná), Marcos Rigoni, estiveram reunidos, no dia 23 
de agosto, com o chefe da DIVIC/SRRF09 (Divisão de Interação com o Cidadão da 
Superintendência da Receita Federal na 9ª Região Fiscal), auditor fiscal Francisco Reinhardt, e a 
chefe da Equipe de Cadastro, auditora fiscal Sandra Carvalho. 
 No encontro, o chefe da DIVIC destacou que a Receita Federal continua desenvolvendo 
projetos para a implantação de unidades de autoatendimento, que garantem maior agilidade e 
rapidez aos serviços. 
 Por sua vez, a chefe da Equipe de Cadastro falou sobre a nova funcionalidade do sistema 
de emissão de CNPJ, que já está em teste em alguns Estados e elimina a necessidade de 
redigitação e revalidação de dados devido à recuperação das informações da consulta de 
viabilidade.

ISS Fixo para empresas contábeis em Curitiba é tema de encontro entre entidades 

contábeis e a secretaria de Finanças
Agosto/2016

 No dia 26 de agosto, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), 
Hugo Catossi, o diretor Narciso Doro e outros representantes de entidades contábeis estiveram 
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reunidos com a secretária de Finanças de Curitiba, Eleonora Fruet, e o diretor do departamento 
de Rendas Mobiliárias da prefeitura, Daniel Maurício.
 Também participaram do encontro o presidente do CRC (Conselho Regional de 
Contabilidade do Paraná), Marcos Rigoni, o vereador Hélio Wirbiski, e os diretores do Sescap-PR 
(Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas no Estado do Paraná), Luiz Fernando Ferraz e Gilson Strechar. 

 O principal assunto discutido foi o desenquadramento de escritórios contábeis do Regime 
de Tributação Fixa Anual do ISS (Imposto Sobre Serviços). As entidades reclamam de falta de 
uniformidade nos critérios da prefeitura e argumentam que a Lei Complementar 128 assegura aos 
escritórios o direito ao ISS Fixo.
 Caso não seja possível reenquadrar os escritórios contabéis no ISS Fixo, foi sugerido à 
prefeitura que o valor do imposto corresponda então a 2% do faturamento; e não a 5% como é 
cobrado hoje para os escritórios que se enquadram dentro do regime normal.
 “Muitos escritórios de contabilidade foram tirados do ISS Fixo e, se não bastasse, ainda 
foram notificados a pagar os últimos 5 anos de imposto. É um absurdo. Isto não pode acontecer. É 
um desrespeito com a classe que tanto ajuda a prefeitura”, pontou o presidente do Sicontiba, 
dizendo que os órgãos públicos precisam valorizar mais os contabilistas. 
 A secretária de Finanças de Curitiba disse que será realizada uma nova reunião, na 
presença de mais membros da secretaria e também de representantes dos contabilistas, em 
setembro, para debater melhor a questão.
 Outro tema levantado durante o encontro foi a fiscalização da prefeitura sobre as micro e 
pequenas empresas. Muitos auditores vêm autuando os empresários ao invés de orientá-los na 
primeira visita. Desta maneira, alegam as entidades contábeis, os auditores desrespeitam o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 
 No dia 12 de agosto, o Sicontiba e o CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do 
Paraná) já haviam discutido o assunto com o prefeito Gustavo Fruet. 
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 Sobre esta questão, a secretária de Finanças e o diretor do departamento de Rendas 
Mobiliárias da prefeitura informaram que está para ser implantado um programa que vai orientar 
melhor tanto auditores quanto empresários para que o problema apontado pelos representantes 
dos contabilistas seja solucionado. 
 Além disso, as entidades e a prefeitura conversaram sobre a viabilidade de implantação de 
um alvará provisório em Curitiba, de soluções para a diminuição do prazo de liberação da consulta 
comercial e ficou acertado ainda que a secretaria de Finanças e as entidades contábeis terão 
reuniões periódicas para discutir assuntos de interesse. 
 Na ocasião ainda, o presidente do Sicontiba lembrou que os contabilistas têm um ótimo 
relacionamento com a prefeitura e que o trabalho da classe contábil acaba sendo determinante 
para a manutenção de toda a estrutura municipal. 
 “Os contabilistas sempre foram solícitos com a prefeitura de Curitiba, inclusive, por causa 
do nosso apoio, nos últimos anos, as doações para os fundos da criança e do idoso cresceram 
mais de 6.000% em Curitiba”, exemplificou Hugo.

Contabilistas da Copel discutem proposta de Acordo Coletivo de Trabalho e 

aprovam pauta de reivindicações
Agosto/2016

 Por unanimidade, em assembleia realizada, no dia 30 de agosto, na sede do Sicontiba 
(Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), os contabilistas da Copel aprovaram a pauta de 
reivindicações da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) de 2016 e 2017.
 A assembleia foi conduzida pelo presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, e teve a presença 
do assessor jurídico do sindicato, Ricardo Weber, e dos representantes do Sicontiba na Copel, 
Adir Gnoatto e Michael Souza. A pauta será apresentada à diretoria da Copel em breve. 
 Além de debaterem assuntos como reajustes e ampliação de benefícios, outros temas e 
reivindicações foram discutidos e colocados em destaque pelos contabilistas da empresa:
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– Cláusula 14ª – Redução de jornada para 6 horas com a redução salarial proporcional aos 
contabilistas que tiverem interesse;
– Cláusula 18ª – Ampliação das horas de acompanhamento de dependentes legais;
– Cláusula 22ª – Licença para tratar de assuntos particulares aos contabilistas que tiverem 
interesse;
– Cláusula 23ª – Ampliação para 1 ano do prazo para compensação do expediente (horas extras e 
de sobreaviso) mediante folga e ampliação do prazo para reposição da ausência abonada 
mediante reposição de horas extraordinárias e/ou de sobreaviso;
– Cláusula 24ª – Ampliação da licença paternidade por 15 dias, nos termos da Lei 11770/2008, 
com inclusão dada pela Lei 13257/2016, além dos 5 dias já previstos.
 No encontro, o presidente do Sicontiba destacou as frentes de atuação do sindicato em 
busca de valorização profissional do contabilista, elogiou o trabalho de Adir e Michael dentro da 
Copel e falou da importância da participação de mais profissionais contábeis no dia a dia do 
Sicontiba para que a classe se fortaleça e conquiste mais prestígio. 
 Hugo ainda, ao agradecer os 20 associados que o Sicontiba tem na Copel, pediu o apoio 
dos contabilistas da empresa que ainda não são associados. Ele explicou que o valor para se 
tornar associado é baixo e que a entidade oferece inúmeros benefícios, como a utilização da sede 
campestre, em Colombo; assessoria jurídica gratuita; serviços odontológicos com preços 
especiais e inúmeros descontos em diversos estabelecimentos.
 Os delegados do Sicontiba na Copel, Adir e Michael, estão à disposição dos contabilistas 
da empresa para tirar dúvidas sobre o valor da associativa bem como sobre o processo de 
inscrição. Vale lembrar ainda que só podem votar nas eleições do Sicontiba os contabilistas 
associados. Para mais informações, ligue para (41) 3077-3553.

ADMG/Mottin é campeã da Copa Sicontiba/Sescap de Futebol Suíço; Labor fica em 

segundo; MV em terceiro e Consult em quarto
Setembro/2016
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 A 15ª edição da Copa Sicontiba/Sescap de Futebol Suíço teve uma final eletrizante, com a 
equipe ADMG/Mottin vencendo a Labor por 4 a 2 e levando o troféu de campeã da competição, 
que contou com a participação de 11 equipes: ADMG/Mottin, Barczik, Bayer de Curitiba, Consult, 
Falidos, Jorhen, Labor, Morona, MV, West Rum e WR.
 A final, a disputa pelo terceiro lugar e a cerimônia de encerramento aconteceram na manhã 
de hoje, dia 3 de setembro, na sede campestre do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de 
Curitiba), em Colombo. Após as premiações, houve um almoço de confraternização para os 
atletas, amigos e familiares.
 Na luta pelo terceiro lugar, a equipe MV derrotou a Consult por um placar de 7 a 6. O 
prêmio de atleta revelação e artilheiro do campeonato foi entregue ao atacante da Consult, 
Rogélio Batista; o de goleiro menos vazado a Isaias Lima, da ADMG/Mottin; e o troféu Fair Play à 
equipe Morona.
 O vice-presidente do Sicontiba, Dirceu Vaz, destacou o papel que a Copa tem de unir os 
contabilistas e parabenizou as equipes participantes e os diretores do sindicato responsáveis pela 
organização da competição: Rodrigo Mottin, Vilson Oliveira, Anderson Teixeira e Bento Rosa Jr. 
 “A gente sempre tem investido no esporte como uma ferramenta de integração. A nossa 
Copa é uma oportunidade única de reforçarmos os nossos laços. Além disso, serve como uma 
ótima preparação para o Jocopar (Jogos dos Contabilistas do Paraná), que este ano será 
realizado em Ponta Grossa, em novembro”, disse Dirceu.
 O diretor de esportes do Sicontiba, Rodrigo Mottin, por sua vez, disse já estar ansioso pela 
próxima edição e agradeceu a todos que participaram da Copa. “Mais uma vez tivemos um 
campeonato emocionante cheio de disputas e de raça. Eu quero agradecer a cada um de vocês 
pela presença e deixar registrado aqui que, no fim, somos todos nós os vitoriosos”, completou.
 Representou a Fecopar (Federação dos Contabilistas do Paraná) Vilson Oliveira e o 
Sescap-PR (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná) Juarez Morona.

Edital de Convocação Eleições Sicontiba – Gestão 2017/2019 e abertura de prazo 

para registro de chapas
Setembro/2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES SINDICAIS

 O Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, no uso de suas atribuições 
estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA os sócios fundadores, efetivos, 
remidos e beneméritos, quites com a Tesouraria e em pleno gozo de seus direitos estatutários, 
para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA para elegerem os membros da Diretoria 
Executiva, do Conselho Consultivo e Fiscal, que tomarão posse até o décimo dia do mês de 
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Janeiro de 2017 para o triênio 2017/2019. A eleição convocada será realizada no dia 01º de 
novembro de 2016, na sede administrativa do SICONTIBA – Sindicato dos Contabilistas de 
Curitiba, localizado na Avenida Senador Souza Naves nº. 381, em Curitiba/PR, e na SANEPAR – 
Companhia de Saneamento do Paraná, para os contabilistas associados lá empregados, no 
horário das 9h00min às 17h00min, em ambos os locais designados. Nos termos do previsto no 
Estatuto desta Entidade (art. 62), fica aberto o prazo de 08 (oito) dias corridos para o registro de 
“Chapas”, a contar da data da publicação deste Edital, devendo-se preencher todos os cargos e 
explicitar a função que cada um dos membros irá concorrer, sendo que os candidatos deverão 
contar com mais de 6 (seis) meses de filiação no quadro social e serem regularmente habilitados 
para o exercício da profissão contábil perante o CRCPR. O requerimento (pedido de registro) de 
chapa, acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro, será dirigido ao 
Presidente da Entidade, devendo ser assinado por todos os candidatos componentes da chapa. A 
Secretaria da Entidade funcionará no período destinado ao registro de Chapas no horário das 
08h30min às 12h00min e das 13h30min às 18h00min, local onde se encontra, à disposição dos 
interessados, pessoa habilitada para o atendimento, para a prestação de informações 
concernentes ao processo eleitoral, para o fornecimento de inteiro teor do regulamento da eleição, 
assim como para o recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo de 
protocolo. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 03 (três) dias contados da 
publicação da relação das chapas registradas (2º Edital a ser publicado). Em caso de empate 
entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição sete (07) dias após. Somente poderão 
participar das eleições os associados quites com a Tesouraria da Entidade. Encontra-se na sede 
do SICONTIBA e no site www.sicontiba.com.br, à disposição dos interessados, além do teor 
completo deste Edital, a cópia do Regulamento do Estatuto no que tange ao capítulo destinado às 
eleições. O Sindicato se reserva ao direito de publicar Aviso resumido deste Edital. “Associado, 
compareça e exerça o seu direito”. 
Curitiba, 05 de setembro de 2016. 
PEDRO HUGO CATOSSI (Presidente).

Edital Eleições Sicontiba – Gestão 2017/2019 e abertura de prazo para impugnação 

de nomes
Setembro/2016

ELEIÇÕES SINDICAIS

 O Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, no uso de suas atribuições 
estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, comunica aos interessados que se 
encerrou no último dia 12/09/2016 o prazo para registro de chapas às eleições do próximo dia 01º 
de novembro de 2016, para a Gestão 2017/2019, tendo-se inscrito chapa única, correndo a partir 
desta data o prazo de 03 (três) dias para impugnação de nomes dos membros concorrentes, cuja 
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relação ora se publica: Presidente: Pedro Hugo Catossi; 1º Vice-Presidente: Juarez Tadeu Morona 
Filho; 2º  Vice-Presidente: Dirceu Tadeu Vaz; Secretário Geral: José Carlos Lada; 1º  Secretário: 
Reginaldo Rodrigues de Paula; 2º  Secretário: Fernando Palevoda; Tesoureiro Geral: José Eurides 
Borges Filho; 1º Tesoureiro: Antonio Moacir Pozzobon; 2º  Tesoureiro: Daniel Antonio Zanuzzo; 
Diretor de Relações Públicas: Luciano Ramos Barboza; Diretora Cultural: Juliana Bertol Guedes; 
Diretor de Cursos e Palestras: Juarez Dallagrana de Oliveira; Diretor de Patrimônio: Bento Rosa 
Junior; Diretor Social e Recreativo: Bruno Mezaroba Vosgerau; Diretora Assistencial: Simone 
Vanni Soares; Diretor de Esportes: Vilson Oliveira de Souza. Suplentes da Diretoria: Heriton 
Carlos Cardoso; Adir Gnoatto; Gerson Luiz Borges de Macedo; Gislaine Chimborski Lopes 
Almeida; José Adriano Fragoso; Valdecyr Borges; Valmir dos Santos Pereira. Conselho Fiscal 
Efetivos: Albino Vieira de Oliveira, Carlos Augusto Bittencourt Gomes, Ozires Kloster. Suplentes do 
Conselho Fiscal: Alfredo Arten Junior, Claudecir José Munhoz, Moroni Cordeiro. Conselho 
Consultivo: César Alberto Ponte Dura, Gilson Luis da Silva, Almir Pazinato Nanemann, Narciso 
Doro Junior, Samir Fouani. Encontra-se na sede do SICONTIBA e no site www.sicontiba.com.br, à 
disposição dos interessados, além do teor completo deste Edital, a cópia do Regulamento do 
Estatuto no que tange ao capítulo destinado às eleições.
Curitiba, 14 de setembro de 2016. 
PEDRO HUGO CATOSSI (Presidente)

Convocação! Eleições Sicontiba – Gestão 2017/2019 – dia 1º de novembro de 2016 – 

Chapa única inscrita
Setembro/2016

 CONVOCAÇÃO ELEIÇÃO SINDICAL

 O Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, no uso de suas atribuições 
estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA os sócios fundadores, efetivos, 
remidos e beneméritos, quites com a Tesouraria e em pleno gozo de seus direitos estatutários, 
para comparecerem às eleições da nova Diretoria do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba – 
Gestão 2017/2019, que será no próximo dia 01º  de novembro de 2016, a ser realizada na sede do 
SICONTIBA, Localizado na Avenida Senador Souza Naves nº. 381, em Curitiba/PR, e na sede da 
SANEPAR para os contabilistas associados lá empregados, no horário das 9h00min às 17h00min, 
em ambos os locais designados. Foi inscrita chapa única, cuja relação de nomes dos candidatos 
ora se informa: Presidente: Pedro Hugo Catossi; 1º Vice-Presidente: Juarez Tadeu Morona Filho; 
2º Vice-Presidente: Dirceu Tadeu Vaz; Secretário Geral: José Carlos Lada; 1º Secretário: 
Reginaldo Rodrigues de Paula; 2º  Secretário: Fernando Palevoda; Tesoureiro Geral: José Eurides 
Borges Filho; 1º Tesoureiro: Antonio Moacir Pozzobon; 2º  Tesoureiro: Daniel Antonio Zanuzzo; 
Diretor de Relações Públicas: Luciano Ramos Barboza; Diretora Cultural: Juliana Bertol Guedes; 
Diretor de Cursos e Palestras: Juarez Dallagrana de Oliveira; Diretor de Patrimônio: Bento Rosa 
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Junior; Diretor Social e Recreativo: Bruno Mezaroba Vosgerau; Diretora Assistencial: Simone 
Vanni Soares; Diretor de Esportes: Vilson Oliveira de Souza. Suplentes da Diretoria: Heriton 
Carlos Cardoso; Adir Gnoatto; Gerson Luiz Borges de Macedo; Gislaine Chimborski Lopes 
Almeida; José Adriano Fragoso; Valdecyr Borges; Valmir dos Santos Pereira. Conselho Fiscal 
Efetivos: Albino Vieira de Oliveira, Carlos Augusto Bittencourt Gomes, Ozires Kloster. Suplentes do 
Conselho Fiscal: Alfredo Arten Junior, Claudecir José Munhoz, Moroni Cordeiro. Conselho 
Consultivo: César Alberto Ponte Dura, Gilson Luis da Silva, Almir Pazinato Nanemann, Narciso 
Doro Junior, Samir Fouani. Encontra-se na sede do SICONTIBA e no site www.sicontiba.com.br, à 
disposição dos interessados, além do teor completo deste Edital, a cópia do Regulamento do 
Estatuto no que tange ao capítulo destinado às eleições.
Curitiba, 19 de setembro de 2016.
PEDRO HUGO CATOSSI (Presidente)

Sicontiba promove curso sobre a “Formação de Gestores de RH”
Setembro/2016

 Com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos contabilistas sobre a legislação 
trabalhista aplicada nas rotinas do departamento pessoal, de forma prática e atualizada, o 
Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) promove, durante todo o dia de hoje, 19 de 
setembro,no auditório do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná), um curso 
sobre “Formação de Gestores de RH”.
 Quem está ministrando o curso é o advogado, professor, consultor, diretor executivo da 
Prado Treinamento Profissional e especialista nas áreas trabalhista e previdenciária, José Alfredo 
do Prado Jr.
 “O Sicontiba, através de cursos rápidos, proporciona aos contabilistas uma série de 
conhecimentos que podem ser aplicados na prática em escritórios e empresas contábeis”, afirma 
a diretora de cursos e palestras do Sicontiba, Juliana Bertol Guedes, que participou da abertura 
do treinamento esta manhã. 
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 O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, ressaltou que os cursos, de baixo custo, 
promovidos pelo sindicato, colaboram com o desenvolvimento profissional dos contabilistas. 
“Todos os cursos oferecidos pelo Sicontiba são ministrados por profissionais com bastante 
experiência em suas áreas de atuação, isso agrega para o treinamento mais qualidade”.

Sicontiba e outras entidades contábeis contam com agenda fixa na Secretaria de 

Urbanismo de Curitiba
Setembro/2016

 Com a intenção de solucionar processos mais complexos em casos de abertura de 
empresas, em Curitiba, a Secretaria Municipal de Urbanismo disponibilizará, a cada 15 dias, uma 
agenda para o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), o CRCPR (Conselho Regional 
de Contabilidade) e o Sescap-PR (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná). 
 Assim, os contabilistas poderão agilizar procedimentos que envolvem a CPL (Consulta 
Prévia de Localização), também conhecida como guia azul, além de ter a oportunidade de 
esclarecer qualquer dúvida que possa surgir de questões paralelas.
 Se você tem alguma situação que deseja apresentar à Secretaria Municipal de Urbanismo, 
envie um e-mail para: ouvidoria@sicontiba.com.br. A primeira reunião será no dia 22 de setembro.

Dia do Contador – 22 de setembro
Setembro/2016

110

mailto:ouvidoria@sicontiba.com.br
mailto:ouvidoria@sicontiba.com.br


Reforma da sede do Sicontiba atenderá melhor os contabilistas
Setembro/2016

 Em um encontro realizado hoje, dia 29 de setembro, no Sicontiba (Sindicato dos 
Contabilistas de Curitiba), o sindicato deu mais um passo importante para melhorar: apresentou 
detalhes da reforma da sua sede administrativa. O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, fez a 
abertura da reunião:
 “Após muito sacrifício, daremos início a mais um sonho: a ampliação e a modernização da 
sede administrativa do Sicontiba, com reforma dos pavimentos e construção de um novo andar. A 
nova casa do Sicontiba terá novas salas, auditório para cursos e reuniões e ainda um espaço para 
confraternizações. Teremos melhores condições para receber os contabilistas associados como, 
por exemplo, uma Sala do Contabilista nova e toda equipada para que os profissionais da 
contabilidade, de Curitiba e das demais 29 cidades da base, se sintam tão à vontade assim como 
se sentiriam em seus escritórios”, disse.
 E completou: “A nova sede é apenas um projeto em meio a tantos outros. Sem dúvidas, 
ainda há muito o que ser feito pela nossa classe. Administrar uma entidade com bastante recurso 
é fácil, todavia, o Sicontiba ainda está longe disso. São 14 mil contabilistas na nossa base, mas só 
380 associados e apenas cerca de 3 mil profissionais pagam a contribuição sindical, que é a 
nossa principal fonte de recurso e é dividida com outras entidades (60% para o Sicontiba, 15% 
para a Fecopar, 10% para a Força Sindical, 10% para o Ministério do Trabalho e Emprego e 5% 
para a CNPL). Com pouco caixa, os problemas se tornam maiores, mas estamos aqui justamente 
para reverter essa situação”.
 Além dos diretores e delegados do sindicato, prestigiaram a reunião associados ao 
Sicontiba: Armando Lira, ex-conselheiro do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do 
Paraná), José Carlos Miranda, os ex-presidentes do CRCPR Maurício Smijtink e Antônio Carlos 
Doro e o vice-presidente de Administração e Finanças do CRCPR e autor de diversos livros de 
contabilidade, Laudelino Jochem.
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 Na ocasião, o presidente do Sicontiba foi elogiado pela administração ética e transparente, 
e por estar sempre disposto a desenvolver ações em defesa e valorização da classe contábil.
 Após a reunião, todos foram convidados para participarem de uma confraternização para 
fortalecer os laços de amizade criados através do Sicontiba.
 Houve também hoje, no Sicontiba, o encontro dos membros da Comissão do Conselho 
Fiscal Efetivos Carlos Bittencourt, Pedro Vitor da Silva e Ozires Kloster, que analisaram toda a 
documentação referente aos meses de junho a agosto de 2016. A Comissão de Esportes do 
Sicontiba também se reuniu, no fim da tarde de hoje, para acertar os detalhes do Jocopar (Jogos 
do Contabilistas do Paraná).

Contabilistas da Copel aprovam a contraproposta de Acordo Coletivo de Trabalho 

para 2016/2017 e a proposta da Participação nos Lucros e Resultados de 2016
Outubro/2016

 Os contabilistas da Copel aprovaram, por unanimidade, a contraproposta de ACT 
2016/2017 (Acordo Coletivo de Trabalho) e a proposta da PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados) de 2016, em assembleia realizada, dia 4 de outubro, na sede da empresa. O 
presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, e o representante 
do sindicato na Copel, Adir Gnoatto, conduziram a assembleia que teve a participação do 
assessor jurídico do sindicato, Ricardo Weber, e do delegado do Sicontiba Michael Souza.
 A contraproposta de ACT 2016/2017 ajustou benefícios como auxílio creche, vale 
alimentação, educação, a PcDs dependentes de empregados, abono de férias, vale lanche e 
reajuste salarial, com aplicação do INPC acumulado do período de outubro/2015 a setembro de 
2016. O presidente ressaltou as intensas negociações com a empresa e como a atuação do 
Sicontiba foi fundamental para manter e conseguir novos benefícios. 
 ”O Sicontiba fechou neste ano mais de 40 acordos coletivos de trabalho tendo dificuldades 
para obter novos benefícios, por isso a participação dos funcionários nas assembleias e reuniões 
do sindicato é imprescindível”, falou Hugo.
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 Veja as propostas atendidas do Acordo Coletivo. As conquistas das cláusulas 
administrativas foram mantidas até o ACT 2015 – 2016, com exceção da licença paternidade que 
foi ampliada para mais 15 dias, conforme a lei.
 Outro assunto apresentado para os contabilistas, na assembleia, foi a PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) de 2016 que, após reuniões de negociação entre o Sicontiba e a 
diretoria da Copel, desde março deste ano, apresentou, em setembro, a proposta final do acordo, 
aprovada na ocasião, de acordo com minuta que será formalizada pela companhia.
 No encontro, Hugo falou também das ações e projetos importantes que o sindicato realiza 
em defesa e valorização dos profissionais da contabilidade.  Informou que no dia 1º de novembro 
terá a eleição do Sicontiba e que, pelo excelente trabalho exercido para atender as necessidades 
dos contabilistas da Copel, o atual delegado do sindicato Adir estará ingressando na chapa para a 
próxima diretoria do sindicato.
 Hugo aproveitou a oportunidade para agradecer os 20 associados que o Sicontiba tem na 
Copel e pedir o apoio dos que ainda não são, explicando que o valor para se associar é baixo e 
que a entidade oferece inúmeros benefícios, como a utilização da sede campestre, em Colombo; 
assessoria jurídica gratuita; serviços odontológicos com preços especiais e inúmeros descontos 
em diversos estabelecimentos. 
 O presidente solicitou a todos os contadores da Copel para enviar ao RH a autorização de 
filiação ao sindicato: “temos a obrigação de fortalecer a nossa entidade que exerce um belo 
trabalho, há 93 anos, em defesa dos profissionais da contabilidade”, finalizou Hugo.

Desfrute e visite a sede campestre do Sicontiba, em Colombo
Outubro/2016

 A sede campestre do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), que fica 
localizada na cidade de Colombo, está à disposição de todos os associados ao sindicato. A 
chácara possui amplo estacionamento, cinco quiosques com churrasqueiras, dois salões de 
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festas, dois lagos para pesca, três campos de futebol, uma quadra de vôlei e outra de futsal, uma 
cancha coberta de bocha, e uma fonte de água limpa. 
 Associados ao Sicontiba e dependentes não pagam entrada e nem reserva. Já os 
convidados pagam 10 reais por ingresso. Para contabilistas que não são associados o valor da 
reserva é de 900 reais com limite para até 100 pessoas. 
 Para mais informações e reservas, ligue para (41) 3077-3553.

Edital de convocação – Eleição Sindical
Outubro/2016

CONVOCAÇÃO ELEIÇÃO SINDICAL

O Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, no uso de suas atribuições estatutárias e 
respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA os sócios fundadores, efetivos, remidos e 
beneméritos, quites com a Tesouraria e em pleno gozo de seus direitos estatutários, para 
comparecerem às eleições da nova Diretoria do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba – Gestão 
2017/2019, que será no próximo dia 01º  de novembro de 2016, a ser realizada na sede do 
SICONTIBA, Localizado na Avenida Senador Souza Naves nº. 381, em Curitiba/PR, e na sede da 
SANEPAR para os contabilistas associados lá empregados, no horário das 9h00min às 17h00min, 
em ambos os locais designados. Foi inscrita chapa única, cuja relação de nomes dos candidatos 
ora se informa: Presidente: Pedro Hugo Catossi; 1º Vice-Presidente: Juarez Tadeu Morona Filho; 
2º Vice-Presidente: Dirceu Tadeu Vaz; Secretário Geral: José Carlos Lada; 1º Secretário: 
Reginaldo Rodrigues de Paula; 2º  Secretário: Fernando Palevoda; Tesoureiro Geral: José Eurides 
Borges Filho; 1º Tesoureiro: Antonio Moacir Pozzobon; 2º  Tesoureiro: Daniel Antonio Zanuzzo; 
Diretor de Relações Públicas: Luciano Ramos Barboza; Diretora Cultural: Juliana Bertol Guedes; 
Diretor de Cursos e Palestras: Juarez Dallagrana de Oliveira; Diretor de Patrimônio: Bento Rosa 
Junior; Diretor Social e Recreativo: Bruno Mezaroba Vosgerau; Diretora Assistencial: Simone 
Vanni Soares; Diretor de Esportes: Vilson Oliveira de Souza. Suplentes da Diretoria: Heriton 
Carlos Cardoso; Adir Gnoatto; Gerson Luiz Borges de Macedo; Gislaine Chimborski Lopes 
Almeida; José Adriano Fragoso; Valdecyr Borges; Valmir dos Santos Pereira. Conselho Fiscal 
Efetivos: Albino Vieira de Oliveira, Carlos Augusto Bittencourt Gomes, Ozires Kloster. Suplentes do 
Conselho Fiscal: Alfredo Arten Junior, Claudecir José Munhoz, Moroni Cordeiro. Conselho 
Consultivo: César Alberto Ponte Dura, Gilson Luis da Silva, Almir Pazinato Nanemann, Narciso 
Doro Junior, Samir Fouani. Encontra-se na sede do SICONTIBA e no site www.sicontiba.com.br, à 
disposição dos interessados, além do teor completo deste Edital, a cópia do Regulamento do 
Estatuto no que tange ao capítulo destinado às eleições. 
Curitiba, 18 de outubro de 2016. 
PEDRO HUGO CATOSSI (Presidente).
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Atenção, associados ao Sicontiba! Dia 1º de novembro haverá eleição no sindicato 

para a gestão 2017 a 2019
Outubro/2016

 No próximo dia 1º de novembro, o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) dará 
mais um passo importante em sua história de 93 anos. É quando será realizada a eleição para a 
diretoria de 2017 a 2019. Todos os contabilistas associados ao Sicontiba que estão quites com a 
tesouraria estão aptos a votar. A votação será realizada na sede administrativa do sindicato, na 
avenida Souza Naves, 381, no Cristo Rei, em Curitiba, das 9h às 17h. Na Sanepar também 
haverá uma urna para que os profissionais da contabilidade votem. Nesta eleição, devido ao ótimo 
trabalho realizado na última gestão e ao entrosamento da classe contábil de Curitiba e região, 
houve a inscrição de uma chapa única, batizada de Chapa Fazendo a Diferença, o que reflete a 
boa fase e a aprovação dos trabalhos desenvolvidos no Sicontiba. No dia da votação, membros 
da Chapa Fazendo a Diferença estarão na sede do Sicontiba para receber os contabilistas 
associados e conversar sobre o planejamento para 2017/2019. Exerça o seu papel e vote!

Sanepar conquista Troféu Transparência 2016; prêmio foi entregue para o contador 

Ozires Kloster e para o presidente Mounir Chaowiche
Outubro/2016

 A Sanepar foi uma das empresas vencedoras do Troféu Transparência 2016 – 20º Prêmio 
Anefac-Fipecafi-Serasa Experian na categoria companhias com receita líquida de até 5 bilhões de 
reais. Dois troféus foram entregues para a empresa paranaense. Um para o contador da Sanepar 
e membro do conselho fiscal do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Ozires Kloster, 
e outro para o presidente Mounir Chaowiche. 
 A entrega da premiação foi feita em São Paulo, no dia 20 de outubro. Vale destacar que o 
Troféu Transparência não aceita inscrições, o que reforça o seu rigoroso critério de avaliação. As 
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empresas passam a concorrer automaticamente ao prêmio quando publicam as suas 
demonstrações contábeis. 
 Dentre os pontos avaliados pelos jurados estão a qualidade, a transparência e a clareza 
das informações disponibilizadas, além de ser levada em conta também a divulgação de números 
e dados importantes que não são exigidos por lei.
 Segundo Ozires, o prêmio conquistado é reflexo direto de uma equipe de contabilidade 
dedicada e comprometida com os seus afazeres. “A transparência é um princípio importante nos 
dias de hoje e que nós, contabilistas, levamos muito a sério. O Troféu Transparência 2016 só 
confirma o ótimo trabalho que vem sendo desenvolvido pelos contabilistas da Sanepar”, pontuou.
 O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, também acredita que uma equipe 
empenhada gera ótimos resultados. Ele aproveitou a oportunidade para elogiar o trabalho dos 
contabilistas da empresa. “Parabéns a Sanepar e, principalmente, parabéns aos contabilistas 
envolvidos nesta conquista tão importante. Com certeza, vocês engrandecem e enchem a classe 
contábil do Paraná de orgulho”, disse Hugo.

Chapa Fazendo a Diferença
Outubro/2016
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Resultado da eleição no Sicontiba
Novembro/2016

 Hoje, dia 1º de novembro, por decisão dos contabilistas associados ao Sindicato dos 
Contabilistas de Curitiba e Região Metropolitana (Sicontiba), a Chapa Fazendo a Diferença foi 
eleita com 94,74% dos votos válidos, 98,2% da urna da Sanepar e 92,4% da urna do Sicontiba. O 
presidente Hugo Catossi foi reeleito para um mandato de três anos, gestão 2017/2019.
 A eleição deste ano reflete o ótimo momento pelo qual passa o Sicontiba. Houve a 
inscrição de chapa única, o que reforça a aprovação dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos 
pela atual gestão desde 2014. 
 O Sicontiba tem muitas histórias e vitórias em seu currículo de 93 anos. Desde 1923 a sua 
principal preocupação é o bem-estar e a defesa dos contabilistas da sua base, que hoje somam 
14 mil profissionais espalhados por 29 cidades.
 Dentre as suas frentes de atuação estão a proposição de projetos, a reivindicação de 
melhorias a órgãos públicos, a promoção de parcerias, a realização de eventos de atualização 
profissional e a conquista de benefícios para os seus associados, como atendimento jurídico 
gratuito. Tudo, é claro, com foco na valorização do profissional contábil.
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 A votação foi realizada hoje no Sicontiba e na Sanepar, das 9h às 17h. Participaram como 
presidentes de mesa os contabilistas Moacir Carlos Baggio e Valdecir Hélio Pompermaier e como 
mesários os contabilistas Hélio Maia da Silva, Jordão André Pesch, Josefa Lindete de Oliveira e 
Rafael Lopes Figueiredo. 
 Na reunião de diretoria do Sicontiba, no dia 7 de julho, os diretores e delegados do 
sindicato referendaram a candidatura do presidente Hugo Catossi para mais três anos de gestão 
sob muitos elogios e menções honrosas aos ótimos resultados apresentados desde o início da 
gestão 2014/2016. No dia 5 de setembro, o presidente Hugo Catossi, o vice-presidente Dirceu Vaz 
e o delegado José Carlos Lada registraram a Chapa Fazendo a Diferença.

Edital de Resultado da Eleição Sicontiba – Gestão 2017/2019
Novembro/2016

RESULTADO DA ELEIÇÃO SICONTIBA

 O Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, no uso de suas atribuições 
estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, torna público que no dia 01º  de novembro 
de 2016 foi realizada a eleição da nova Diretoria do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE 
CURITIBA para o triênio 2017/2019, tendo sido eleitos os seguintes associados para comporem 
os seus órgãos de Administração e Representação: Presidente: Pedro Hugo Catossi; 1º  Vice-
Presidente: Juarez Tadeu Morona Filho; 2º Vice-Presidente: Dirceu Tadeu Vaz; Secretário Geral: 
José Carlos Lada; 1º Secretário: Reginaldo Rodrigues de Paula; 2º Secretário: Fernando 
Palevoda; Tesoureiro Geral: José Eurides Borges Filho; 1º Tesoureiro: Antonio Moacir Pozzobon; 
2º Tesoureiro: Daniel Antonio Zanuzzo; Diretor de Relações Públicas: Luciano Ramos Barboza; 
Diretora Cultural: Juliana Bertol Guedes; Diretor de Cursos e Palestras: Juarez Dallagrana de 
Oliveira; Diretor de Patrimônio: Bento Rosa Junior; Diretor Social e Recreativo: Bruno Mezaroba 
Vosgerau; Diretora Assistencial: Simone Vanni Soares; Diretor de Esportes: Vilson Oliveira de 
Souza. Suplentes da Diretoria: Heriton Carlos Cardoso; Adir Gnoatto; Gerson Luiz Borges de 
Macedo; Gislaine Chimborski Lopes Almeida; José Adriano Fragoso; Valdecyr Borges; Valmir dos 
Santos Pereira. Conselho Fiscal Efetivos: Albino Vieira de Oliveira, Carlos Augusto Bittencourt 
Gomes, Ozires Kloster. Suplentes do Conselho Fiscal: Alfredo Arten Junior, Claudecir José 
Munhoz, Moroni Cordeiro. Conselho Consultivo: Almir Pazinato Nanemann, César Alberto Ponte 
Dura, Gilson Luis da Silva, Narciso Doro Junior, Samir Fouani. Na urna 01 instalada na sede do 
Sicontiba houve aprovação por 92,4% dos votantes. Na urna 02 instalada na sede da Sanepar 
houve aprovação por 98,2% dos votantes. Em resultado final de apuração de votos, constatou-se 
a aprovação por 94,74% do total dos votantes. A posse e a transmissão de cargos dar-se-á até o 
décimo dia do mês de janeiro de 2017, conforme artigo 74 do estatuto da entidade.
Curitiba, 04 de novembro de 2016.
PEDRO HUGO CATOSSI (Presidente).
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Entrevista com o presidente reeleito do Sicontiba, Hugo Catossi
Novembro/2016

Sicontiba – O que o senhor pensa sobre a reeleição e por que decidiu continuar à frente do 
Sicontiba?
Hugo Catossi – Não sou favorável a dois mandatos. A renovação é muito importante para a 
oxigenação e o desenvolvimento da entidade. Mas, considerando que os diretores, delegados e 
muitos associados ao Sicontiba referendaram a minha candidatura para mais três anos de gestão 
e diante da análise positiva dos resultados apresentados desde o início da gestão 2014/2016, 
aceitei o desafio de continuar no sindicato por mais um triênio, focando sempre no 
desenvolvimento da entidade e na defesa e na valorização do contabilista. Vale ressaltar que a 
nossa diretoria tem excelentes profissionais preparados para serem presidentes.

Sicontiba – Quem são os membros da diretoria?
Hugo Catossi – Busquei a união de profissionais de reputação ilibada e idônea, profissionais 
probos e comprometidos com os propósitos e as finalidades para os quais o Sicontiba foi criado. 
Somos profissionais de destaque nas mais diversas áreas da contabilidade, auditoria e perícia: 
proprietários e empregados de escritórios, professores de universidade, servidores públicos, 
representantes no Conselho de Contribuintes de Curitiba e funcionários de grandes empresas. Os 
membros escolhidos são conhecedores dos anseios e dos problemas que os profissionais 
contábeis enfrentam no dia a dia. Temos dentro da nossa diretoria, por exemplo, proprietários de 
escritórios de contabilidade com 50 clientes e com até 1.400 clientes. Reunimos uma equipe 
diversa, capacitada e cheia de vontade que vai fazer uma gestão sem nenhum interesse pessoal 
ou político e vai defender a nossa categoria 24 horas por dia pelos próximos três anos.

Sicontiba – Qual a sua visão da profissão contábil?
Hugo Catossi – É honrada, virtuosa e uma das mais importantes para o desenvolvimento do 
nosso país, já que a contabilidade está em tudo. Está dentro de casa, dentro das empresas, 
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dentro das repartições públicas. Vou além, a nossa profissão é diferenciada e importante porque 
nos permite atuar em diversas frentes, contribuindo com a sociedade e com o desenvolvimento 
das empresas em diferentes segmentos. Você pode trabalhar como contador, auditor, perito, 
analista, consultor, além da área do ensino, da pesquisa e da produção de material técnico.

Falando nisso, temos excelentes mestres que lecionam nas melhores faculdades do Brasil, como 
o professor e doutor Vicente Pacheco e o professor e mestre Luiz Carlos de Souza, que são ex-
presidentes da Academia de Ciências Contábeis do Paraná. Já no que se refere a escritores e 
palestrantes renomados temos o Laudelino Jochem, o Wilson Alberto Zappa Hoog, o Everson 
Carlin e o Aderbal Muller. Temos e tivemos excelentes tributaristas também, como o Gilberto 
Amaral e o saudoso Augusto Prolik. Só para citar alguns nomes que vêm à mente agora.

Sicontiba – E qual é o desafio do contabilista hoje?
Hugo Catossi – Tendo em vista que constantemente há revoluções na contabilidade brasileira, 
principalmente nos últimos tempos, a exemplo da criação do Sistema Público de Escrituração 
Digital, sem dúvidas, o maior desafio do profissional contábil na atualidade é se adequar às 
inovações tecnológicas e às diversas implementações por parte do fisco de novas metodologias 
no acompanhamento dos contribuintes, notadamente das pessoas jurídicas, aliadas às diversas 
modificações da legislação, o que exige do profissional uma constante atualização de 
conhecimentos, acuidade e percepção das minúcias nas diversas obrigações acessórias e prazos, 
sendo que a complexidade das atividades e a responsabilidade são enormes.

Dentro deste contexto e diante da rapidez com que tudo ocorre, há também um desafio aos 
profissionais em conseguirem realizar diversos atos mantendo a qualidade dos serviços 
prestados, satisfazendo os clientes e obtendo realização profissional. Recebemos muitas 
reivindicações, a exemplo de que é desanimador continuar atuando na área, mesmo amando a 
profissão, pois há um descaso total por parte dos governantes. Todos os dias, por exemplo, são 
criadas ou alteradas milhares de leis e normas que, na maioria das vezes, só congestionam e 
burocratizam o nosso sistema. E o resultado disso é: trabalho dobrado para os contabilistas, que 
precisam se desdobrar e se sacrificar para acompanhar tantas mudanças.

Para inúmeros contabilistas o maior inimigo é a burocracia em excesso. Há sim uma falta de 
respeito e consideração com os contabilistas, principalmente por parte dos governantes e de 
alguns empresários, que devem valorizar a nossa classe. Eles precisam entender que o 
contabilista é sim indispensável no mundo moderno, inclusive sendo sua atividade essencial para 
o desenvolvimento do país. Não podemos aceitar que se criem diariamente inúmeras leis e novas 
regras burocráticas sem qualquer respaldo no momento posterior. O que se nota na prática são 
diversas irresponsabilidades por parte do governo, cito um exemplo: cria-se uma nova lei com 
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diversas regras novas, os contabilistas que se adequem, os contabilistas que se virem e salve-se 
quem puder.

Não somos contra os benefícios que a modernidade e a tecnologia trazem, como eliminação do 
papel, lançamentos eletrônicos, trocas rápidas de informações, etc., mas somos contra a falta de 
contrapartida, em especial ante a falta de suporte, orientações claras, prazos adequados e 
informações acessíveis. Como achar uma solução? Entendo que a principal forma é a união 
efetiva da classe, pois quanto mais concentração de forças, pensamentos e opiniões, mais poder 
e respeito teremos quando reivindicarmos algo, quando formos propor projetos e soluções.

Só assim teremos voz efetivamente, claro, concomitantemente também demonstrando muito 
trabalhado, competência, atualização e conhecimento profissional. Não à “burrocracia”; e sim à 
participação contributiva e ao diálogo e entendimento prévio, durante e após a criação de leis e 
novos recursos tecnológicos. 

Definitivamente zona de conforto não é uma expressão compatível com a atividade do 
contabilista, que diariamente tem por desafio estar constantemente atualizado, aperfeiçoando-se, 
prestando bons serviços, tendo atitudes inovadoras para angariar novas oportunidades de 
trabalho, obtendo assim e merecendo uma remuneração justa ante a elevada responsabilidade e 
importância da profissão.

Sicontiba – Qual o primeiro passo então para uma maior valorização do contabilista?
Hugo Catossi – A união. Simples assim. Imagine todos os contabilistas aumentando os seus 
honorários e não os baixando porque o colega não se valoriza e cobra uma mixaria. Só seremos 
mais valorizados e respeitados, o que quer dizer que teremos mais presença, mais voz e mais 
influência na nossa sociedade, se formos unidos. E qual é o meio mais rápido e fácil para essa 
união? Através do seu sindicato, através do Sicontiba. É por isso que sempre batemos na tecla da 
participação. Hoje, infelizmente, estamos muito aquém do que poderíamos ser no quesito 
participação. Muito aquém!

São 14 mil contabilistas na nossa base, mas só temos 380 associados e apenas cerca de 3.000 
profissionais pagam a contribuição sindical em dia, que é a fonte que faz o Sicontiba se mover e 
atuar em prol dos profissionais. Além disso, o pior é que tem muita gente que só sabe criticar e 
reclamar de tudo em vez de valorizar e agradecer as coisas boas. Agora, na hora de participar e 
de dar a cara a tapa, não quer, nem aparece.

Essa questão da participação será uma das nossas principais bandeiras na gestão 2017/2019. 
Queremos atrair mais contabilistas para o dia a dia do Sicontiba. Assim seremos mais fortes e 
estaremos mais bem representados.

121



Sicontiba – Fale um pouco mais então sobre o plano de ações para os próximos três 
anos…
Hugo Catossi – São muitas as ações planejadas, mas vou destacar apenas algumas. Um dos 
projetos mais importantes a serem promovidos pela nova gestão é uma verdadeira reestruturação 
da sede administrativa do Sicontiba, com a reforma de todos os pavimentos e a construção de um 
novo andar, novas salas e auditório, trazendo mais conforto para a classe contábil. 
Economizamos muito, reduzimos o valor da associativa e faz 3 anos que não aumentamos o valor 
dela e de algumas contribuições assistenciais. Também não cobramos mais a contribuição 
confederativa e não ficamos viajando para cima e para baixo gastando o dinheiro dos 
contabilistas.

Outra frente importante de atuação será a realização de cursos e eventos que visem a atualização 
profissional do contabilista. Vamos manter a nossa política de eventos excelentes e baratos, com 
profissionais renomados, a fim de investir na capacitação do profissional contábil e de seus 
empregados, que precisam se atualizar o tempo todo.

Vamos também fazer reivindicações aos órgãos públicos quando necessário. Vamos discorrer 
para os governantes e a classe empresarial sobre a importância do profissional contábil. Enfim, 
estamos cheios de energia e estruturando muitas ações em defesa e valorização da nossa 
profissão. Vale deixar registrado ainda que, assim como foi no primeiro mandato, a gestão 
Fazendo a Diferença será pautada pela transparência e pela ética. Não é fácil administrar uma 
entidade com poucos recursos, mas tenho sintonia com todos os diretores, que são profissionais 
de destaque, de caráter íntegro e de diferentes áreas de atuação dentro da contabilidade, 
auditoria e perícia, conforme já mencionado, e tenho certeza que faremos um excelente trabalho.

Todos aqui estão comprometidos com as causas do Sicontiba. São responsáveis, proativos, 
competentes, capacitados, experientes, inovadores e irão dar voz aos contabilistas, além, é claro, 
de serem exímios respeitadores das normas constitucionais, legais e estatutárias. Enfim, onde se 
tem respeito e fraternidade as coisas se tornam justas e perfeitas. Reafirmo aqui então o nosso 
compromisso de dar continuidade ao trabalho iniciado em 2014/2016. O Sicontiba é pioneiro no 
sindicalismo brasileiro. Foi criado em 1923 para lutar pelos direitos dos contabilistas. Ele 
contribuiu, inclusive, para a regulamentação da profissão e, ao longo destes mais de 90 anos, 
defendeu muitas bandeiras que favoreceram a profissão. Nós precisamos e vamos manter essa 
história de conquistas e de sucesso.

Sicontiba – Gostaria de deixar alguma palavra final para os contabilistas?
Hugo Catossi – Quero fazer um agradecimento especial a todos os associados ao Sicontiba que 
votaram. O nosso índice de aprovação na eleição foi de 94,74% dos votos válidos (98,2% da urna 
da Sanepar e 92,4% da urna do Sicontiba). Fiquei muitíssimo feliz e emocionado. Muitos 
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contabilistas, inclusive, vieram de outras cidades para votar. Nunca vi uma entidade com uma 
participação tão expressiva. Para mim só tem uma explicação: é sinal de que o nosso trabalho 
tem influenciado positivamente o dia a dia do profissional contábil. Por isso, quero deixar aqui 
registrado um muito obrigado pela sua colaboração e muito obrigado também pelo seu apoio.

Continuem participando, prestigiando a nossa entidade e utilizando os benefícios e os convênios 
que são oferecidos, como, por exemplo, descontos em milhares de estabelecimentos comerciais 
(ex.: via cartão All Sul), descontos em cursos, a nossa bela sede campestre Irineu Zanuzzo (com 
campos de futebol, churrasqueira e todo o resto), contato com o ouvidor do Sicontiba para auxílio 
em dúvidas e encaminhamento de reivindicações, atendimento da assessoria jurídica (consultoria 
via e-mail ou presencial no horário mais acessível ao associado) e homologações de transferência 
de escrita (responsabilidade técnica-contábil) de forma gratuita.

Também gostaria de convidar aqueles que não conhecem direito o Sicontiba para que venham 
nos visitar, venham conhecer o nosso trabalho. A casa é sua. Estaremos de braços abertos 
esperando por vocês. A participação de todos é imprescindível para conquistarmos, juntos, 
melhorias para a classe contábil, exaltando a solidariedade pessoal e profissional, o 
compartilhamento de ideias e a união de esforços convergentes, fortalecendo e valorizando assim 
cada vez mais esta nobre categoria profissional. Eu fico à disposição de todos no e-mail 
presidente@sicontiba.com.br. É isso. Muito obrigado! E um grande abraço aos meus amigos.

Sicontiba e Copel assinam Acordo Coletivo de Trabalho para 2016/2017
Novembro/2016

 No fim da tarde de hoje, dia 8 de novembro, o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de 
Curitiba) assinou e firmou com a Copel o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) para 2016/2017, que 
garante benefícios para os contabilistas que trabalham na empresa.
 Participaram da reunião o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, o assessor jurídico do 
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sindicato Ricardo Weber e membros da diretoria da companhia, Gilberto Mendes Fernandes, Ana 
Letícia Feller e Luiz Carlos Cavanha Junior. Representantes de outros sindicatos também 
participaram da assinatura do acordo, realizada na sede da empresa.
 A Copel conta com 104 contadores e tem um total de 8 mil funcionários. A assinatura do 
acordo faz parte de um cronograma de intensas negociações, entre os sindicatos e a empresa, 
que tiveram início em março.
 A pauta de reivindicações para o ACT 2016/2017 foi apresentada pelo Sicontiba à diretoria 
da Copel no dia 30/08/2016.  A assembleia de aprovação do acordo foi realizada no dia 
04/10/2016 no auditório da Copel do Campo Comprido.
 O Sicontiba vem realizando com os diretores da companhia reuniões trimestrais desde 
março de 2016 para debater assuntos de interesse da classe contábil.
 Na oportunidade, Hugo agradeceu a todos da diretoria da Copel pela valorização do 
profissional da contabilidade.”O diálogo é sempre o melhor caminho para alcançar grandes 
conquistas. O Sicontiba nunca medirá esforços para auxiliar, defender e valorizar os profissionais 
da contabilidade”.

Sicontiba apoia e participa de encontro do SEHA
Novembro/2016 

 O SEHA (Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação), com o apoio do Sicontiba 
(Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), promoveu, no dia 17 de novembro, um encontro de 
confraternização com os contabilistas. 
 Na ocasião, o presidente do SEHA, João Jacob Mehl, destacou as atividades 
desenvolvidas em defesa e na busca de melhorias no ramo de hospedagem e alimentação, 
apresentou os benefícios que o sindicato oferece aos associados e reforçou que o maior objetivo 
da entidade é facilitar o dia a dia dos empresários do setor. Mehl em sua fala ainda exaltou a 
importância dos profissionais da contabilidade. 
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 O evento reuniu diversos profissionais e entidades relacionadas à classe contábil, como o 
Sicontiba com o presidente, Hugo Catossi, diretores e delegados sindicais, o IMPCONT – Instituto 
Paranaense da Mulher Contabilista e o CRCPR – Conselho Regional de Contabilidade. 
 Na oportunidade, Hugo ressaltou a importância da contabilidade e dos contabilistas para 
os empresários e para a sociedade como um todo. Parabenizou o presidente João Jacob Mehl 
pelo excelente trabalho à frente do SEHA desenvolvido com ética e transparência e mencionou de 
forma especial os cursos e eventos promovidos em parceria, que visam capacitar e melhorar as 
empresas e os colaboradores. 
 “É extremamente importante estreitar os laços sindicais e alimentar a parceria, mantendo 
uma comunicação constante”, disse o presidente do Sicontiba, depois de agradecer o convite do 
SEHA e colocar o Sicontiba à disposição das empresas dos ramos da hospedagem e da 
alimentação. 
 O evento contou com comidas especiais, música e sorteio de diversos brindes para os 
presentes. “Em clima animado e descontraído, a reunião foi uma excelente oportunidade para a 
troca de ideias e fortalecimento sindical entre as entidades”, finalizou Catossi.

“Contratação de Serviços: Retenções de PIS/Cofins, IR, CSLL, ISS e INSS” é tema 

de curso promovido pelo Sicontiba
Novembro/2016

 Durante todo o dia de hoje, 22 de novembro, no auditório do CRCPR (Conselho Regional 
de Contabilidade do Paraná), o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) está 
promovendo um curso sobre “Contratação de Serviços: Retenções de PIS/Cofins, IR, CSLL, ISS e 
INSS”. 
 O treinamento está sendo ministrado pelas sócias da E- Prime Serviços Inteligentes Joyce 
Batista Neto Scoto que é advogada, com MBA em direito tributário empresarial, é atuante nas 
áreas contábil, tributária e fiscal, e Ivonizia Fonseca Cunha que é contadora, especialista em 
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direito e planejamento tributário, consultora jurídica nas áreas de ICMS, IPI, ISS e instrutora de 
cursos nas áreas de ICMS e IPI.
 A diretora de cursos e palestras do Sicontiba, Juliana Bertol Guedes, que fez a abertura do 
curso esta manhã afirmou que, “em cada cursos oferecido pelo Sicontiba, ao longo do ano, o 
sindicato procura trazer profissionais de referência e que são especialistas em suas áreas de 
atuação, tornando os treinamentos mais interessantes para os contabilistas”.

Reunião de diretoria do Sicontiba discute ações que visam a valorização do 

profissional da contabilidade
Novembro/2016

 A última reunião de 2016 da diretoria do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), 
realizada no dia 26 de novembro, na sede campestre do sindicato, em Colombo, foi um dia para 
homenagear todos os diretores pelo trabalho realizado frente ao sindicato e para debater 
assuntos que valorizem a classe contábil. 
 No começo do encontro, o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, relembrou a primeira 
reunião de 2014 destacando a importância da união, harmonia e respeitos entre os membros do 
sindicato durante a gestão 2014-2016. Hugo também ressaltou os princípios de honestidade e 
transparência do Sicontiba sempre em busca da evolução espiritual e de acordo com os 
ensinamentos de Deus. 
 Assim como em 2014, Hugo aproveitou a ocasião para proporcionar um momento de 
oração e reflexão realizado pelo assessor do presidente da Fiep (Federação das Indústrias do 
Paraná), Dorgival Pereira, que em sua fala enalteceu os resultados obtidos, a união da classe, a 
importância da categoria e agradeceu ao presidente pela oportunidade de integra-lo nas entidades 
da classe contábil.
 Durante a reunião o tesoureiro geral do sindicato, José Eurides Borges Filho, mostrou e 
explicou, minuciosamente, a prestação de contas dos últimos três anos e apresentou a proposta 
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orçamentária para 2017 que foi aprovada por unanimidade. Ao longo do encontro pautas sobre 
ações de defesa da profissão contábil também foram discutidas.
 O presidente da Academia de Ciências Contábeis do Paraná, Luiz Carlos de Souza, que 
participou do evento como convidado, destacou em sua fala o trabalho transparente realizado pelo 
pela atual gestão, apoiou as atividades desenvolvidas pelo sindicato, colocou a Academia de 
Ciências Contábeis do Paraná à disposição do Sicontiba e agradeceu imensamente o convite.
 A presidente do IPMCont (Instituto Paranaense da Mulher Contabilista), Denise Maria de 
Oliveira, também parabenizou o presidente do sindicato pela gestão primorosa e falou sobre a 
parceria da entidade com o Sicontiba.
 O vice-presidente de Administração e Finanças do CRCPR (Conselho Regional de 
Contabilidade do Paraná), Laudelino Jochem, também esteve presente no encontro e recebeu o 
prêmio da rifa “Ação entre Amigos 2016” que contribuiu para ajudar nas despesas dos atletas que 
participaram do Jocopar (Jogos dos Contabilistas do Paraná).
 No final da reunião, o presidente do Sicontiba convidou todos os presentes para 
prestigiarem o prêmio de Servidor Padrão que ele receberá da Câmara Municipal, no dia 8 de 
dezembro, às 20h, na sede da Câmara. A premiação é fruto do trabalho, como servidor, realizado 
com dedicação, respeito e honestidade há mais de 40 anos. 
 Após a reunião, houve um almoço de confraternização entre os diretores, convidados e 
funcionários na bela sede campestre do Sicontiba, Irineu Zanuzzo.

Sicontiba repudia a desfiguração das Medidas Anticorrupção
Dezembro/2016

 Tendo apoiado sob todas as formas as Dez 
Medidas contra a Corrupção, desde a sua proposição 
pelo Ministério Público Federal, o Sindicato dos 
Contabilistas de Curitiba vinha acalentando o sonho 
de mudanças fundamentais, em nosso país, na 
esteira das transformações desencadeadas pelas 
forças heroicas da Lava Jato, cujas ações e decisões 
vêm apontando um novo horizonte aos brasileiros – 
uma ordem onde malfeitos praticados por alguns 
ocupantes do poder, em conluio com alguns 
empresários, são enfim punidos, e todas as formas de corrupção banidas de nosso meio. 
 Por instantes, pensamos que as Medidas contra a Corrupção – endossadas por dois 
milhões de cidadãos -, aprovadas pela imensa maioria dos deputados presentes na Câmara, 
nessa terça-feira, 29, viriam alargar essa estrada, fortalecer o zelo dos bons princípios da ética e 
da moral. Que decepção! Na sequência, na calada da noite, os senhores deputados desfiguraram 
completamente o projeto original, suprimindo pontos vitais para combater práticas abjetas. 
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 Defendendo uma classe que se empenha pela transparência das contas públicas e das 
empresas, o Sicontiba repudia publicamente a postura corporativa e pusilânime dos deputados, 
que deveriam, além de atender às expectativas da sociedade brasileira impressas nesse pacote, 
estarem, nesse momento, trabalhando noutras pautas igualmente importantes e aguardadas, 
como são as reformas dos sistemas político, administrativo, tributário, previdenciário, sindical, 
todas decisivas para a superação da crise em que estamos mergulhados. 
 Esperamos que o Senado e o presidente Michel Temer, por cujas mãos as Medidas ainda 
terão que passar, sejam mais sensíveis às demandas e aos anseios dos brasileiros. Vamos 
protestar enviando e-mails aos deputados e senadores.

Feliz Natal e próspero 2017!
Dezembro/2017
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Considerações Finais 

Este relatório de prestação de contas reflete apenas uma parte do dia a dia do Sicontiba.  

É um recorte. Aqui está contido um resumo do que a gestão 2014/2016 fez de mais 

importante pelo sindicato e pela classe contábil no ano de 2016.

No Portal da Transparência do Sicontiba, você encontra ainda mais informações, como, 

por exemplo, as nossas demonstrações contábeis e os relatórios de prestação de contas 

de 2015 e de 2014. Para acessá-lo, visite www.sicontiba.com.br/portal-da-transparencia.

Se ainda assim você precisar de alguma informação, por favor, se dirija até nós. Será um 

prazer sanar as  suas dúvidas. Acreditamos no poder da transparência, da ética e da 

participação de todos como uma ferramenta de transformação e desenvolvimento social.

Aliás, essa combinação de transparência, ética e participação esteve sempre presente 

durante a gestão 2014/2016 e, com toda a certeza, foi o principal ingrediente que garantiu 

uma administração séria e comprometida; uma administração de sucesso!

Dirigir uma entidade com uma volumosa disponibilidade financeira é fácil. Agora, no caso 

do Sicontiba, ainda é um desafio. Mas, independentemente disso, para a gestão 

2014/2016, o desejo de defender e de valorizar os profissionais  da contabilidade foi 

sempre maior do que qualquer obstáculo.

Para mais informações: (41) 3077-3553 ou sicontiba@sicontiba.com.br.

129

http://www.sicontiba.com.br
http://www.sicontiba.com.br
mailto:sicontiba@sicontiba.com.br
mailto:sicontiba@sicontiba.com.br

