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Apresentação
Em breve, no dia 1º de novembro, teremos eleições para uma nova
diretoria do nosso sindicato e nós, representantes da chapa FAZENDO A
DIFERENÇA, entendemos ser de grande valia apontarmos algumas
considerações importantes para o seu conhecimento. Afinal, os eleitos
comandarão o Sicontiba por mais três anos.

Primeiramente, para que você tenha a confiança de que o Sicontiba será
administrado de modo transparente e ético, e continuará atuando na
defesa dos interesses, na valorização, na proteção e na representação
efetiva dos contabilistas da sua base territorial, faz-se necessário que os
seus dirigentes sejam profissionais comprometidos, responsáveis,
proativos, competentes, capacitados, experientes, inovadores e que visem
dar voz aos contabilistas, além, é claro, de serem exímios respeitadores
das normas constitucionais, legais e estatutárias.

Em relação aos membros candidatos da nossa chapa, buscou-se a união
de profissionais de reputação ilibada e idônea, profissionais probos e
comprometidos com os propósitos e finalidades para os quais o Sicontiba
fora criado. Resumindo, somos todos ficha limpa. Além disso, 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.

Somos, sobretudo, conhecedores dos anseios e dos problemas que os
profissionais contábeis enfrentam no dia a dia. Temos, por exemplo,
dentro da nossa equipe proprietários de escritórios de contabilidade com
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50 clientes ou com até 1.400 clientes. Reunimos uma equipe diversa que
deseja liderar a nossa categoria e o Sicontiba pelos próximos três anos.

Temos por norte que é nobre a atividade em prol da classe contábil. Não
ganharemos salários e nem exigiremos nada em troca por isso. E
afirmamos: quando for necessário, haverá notas de repúdio, haverá
reivindicações junto aos órgãos públicos e haverá propostas de projetos
em parceria com o poder público para a solução de problemas
relacionados à classe contábil. Também teremos esmero na celebração
de contratos coletivos de trabalho, na assinatura de convênios que
forneçam benefícios e descontos para os associados, na promoção de
lazer mediante o uso da sede campestre e a organização de competições,
na participação em campanhas de redução de tributos e menos
burocratização,

dentre

outros

assuntos

que

estão

diretamente

relacionados ao nosso dia a dia. Além disso, garantimos que os valores
recebidos das contribuições legais arrecadadas serão usados tão somente
para as atividades para as quais o Sicontiba foi criado, respeitando a
legislação. Neste sentido, não haverá proveito pessoal na nossa gestão.

O fato é que quem já conhece um pouco que seja do trabalho que vem
sendo desenvolvido por nós à frente do Sicontiba nos últimos três anos
sabe que defendemos os profissionais da contabilidade e propagamos a
valorização da profissão. Cortamos gastos com viagens de representação
e também inauguramos, de modo pioneiro no país, o “Portal da
Transparência do Sicontiba”, o que nos tem rendido muitos elogios visto
que se trata de uma iniciativa inédita no âmbito das entidades sindicais,
pois na prática só se verificam portais como estes nas páginas virtuais das
entidades públicas.

O nosso principal compromisso é o desenvolvimento dos contabilistas. É
lutar por salários e honorários mais justos, por novas conquistas em prol
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da categoria, por mais valorização profissional por parte da sociedade, por
menos burocratização e por mais respeito e consideração por parte dos
órgãos públicos, que dependem tanto do nosso trabalho.

No Sicontiba, assumimos o compromisso de fazer a diferença na vida do
profissional contábil e temos colocado isso em prática dando o melhor de
cada um de nós, seja com a promoção de cursos excelentes e baratos,
seja com a contratação de um advogado que oferece serviços gratuitos
para os associados, seja com reivindicações e batalhas sem tréguas
contra órgãos públicos que não respeitam e valorizam a nossa classe, pois
é consabido que para criar leis e obrigações o governo é bom; agora para
dar assistência e bom atendimento aos profissionais que o mantêm são
outros “quinhentos”.

Temos a noção e a seriedade de que estamos inseridos em um contexto
de um sindicato de 93 anos, que luta pelos interesses de cerca de 14.000
contabilistas, divididos em 29 cidades. Então, levando em conta que o
Sicontiba é uma das maiores e mais atuantes entidades sindicais no
Estado, sendo pioneiro no Brasil em sua área de representação, e tendo
em mente os vários projetos e atividades que precisam ser executados
com planejamento e acompanhamento constante, abaixo compartilhamos
com você um pouco do muito que já fizemos durante a nossa gestão
2014/2016 no Sicontiba.

.
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Projetos
Redução e controle de despesas
O caixa do Sicontiba está em alta. Reduzimos despesas desnecessárias,
como, por exemplo, viagens de representação, e passamos a investir o
dinheiro dos contabilistas somente no que é necessário. Hoje, não
cobramos mais a contribuição confederativa e diminuímos o valor das
contribuições associativa e assistencial. Mesmo assim, tivemos um
excelente superávit, que só foi possível graças ao controle rígido dos
nossos gastos. Periodicamente, toda a documentação financeira e contábil
do sindicato passa por um processo minucioso de análise por parte do
Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e de uma assembleia.

Portal da Transparência do Sicontiba
Somos preocupados com a transparência das nossas ações, tanto que
lançamos o “Portal da Transparência do Sicontiba”, disponível no nosso
site. O portal 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.

Valorização do contabilista
Continuamos investindo muito na busca por mais valorização profissional
do contabilista. Uma das nossas principais frentes, inclusive, é essa:
mostrar o quão imprescindível o contabilista e a contabilidade são hoje
para a nossa sociedade. Por isso, sempre que participamos de um evento
importante, como, por exemplo, reuniões com o governador Beto Richa ou
o prefeito Gustavo Fruet, aproveitamos a oportunidade para cobrar
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atenção especial e destacar o papel do profissional contábil. Afinal, somos
fundamentais, imprescindíveis, para o funcionamento da máquina pública.

Do mesmo modo, também discorremos sobre a importância do nosso
trabalho para a classe empresarial. Hoje, por exemplo, somos muito
respeitados e temos um bom relacionamento com a diretoria e a
presidência da FIEP, que sempre nos procura em busca de parcerias e
apoios.

Acordos Coletivos de Trabalho (ACT)
Firmamos importantes Acordos Coletivos de Trabalho com outros
sindicatos e com grandes empresas e instituições, como a Copel, a
Fundação Copel e a Sanepar, assegurando benefícios e ampliando
vantagens para os contabilistas. Só em 2016 já foram fechados mais de
40 acordos.

Assessoria jurídica
Contratamos um advogado que é funcionário do Sicontiba e atua de forma
gratuita para os nossos associados, das 12h às 18h, em questões
trabalhistas, sindicais e contábeis, como, por exemplo, orientação em
processos judiciais e administrativos, homologação de rescisão de
contrato de trabalho e transferência de empresas e clientes. Já
intermediamos centenas de litígios, de transferências de escritas e de
rescisões trabalhistas sem custo algum para os associados ao Sicontiba.

Serviços odontológicos
Melhoramos os serviços odontológicos do consultório do Sicontiba,
localizado na sede administrativa, com a chegada de novos profissionais.
Lembrando que os associados e os seus familiares têm preços especiais.
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Ouvidoria do Sicontiba
Criamos a Ouvidoria do Sicontiba para receber reivindicações e sugestões
dos profissionais da contabilidade para depois levá-las ao conhecimento
dos órgãos públicos. O responsável por esse canal é o vice-presidente,
Juarez Morona, que tem profundo conhecimento na área contábil e mostra
uma disposição acima do normal para solucionar as questões que chegam
até o sindicato. Para ter acesso à Ouvidoria, basta entrar no nosso site.

Banco de Empregos
No nosso site, há um espaço destinado para a divulgação dos currículos
de contabilistas que estão em busca de novas oportunidades ou mesmo à
procura do primeiro emprego. Também há um espaço destinado a vagas
em aberto.

Novos convênios e parceiros
Aumentamos, consideravelmente, o número de convênios, oferecendo
aos

associados

inúmeros

descontos

em

todos

os

tipos

de

estabelecimentos. Por exemplo, fechamos parcerias que oferecem
descontos em planos de saúde da Unimed Curitiba e em serviços de
corretagem da S.E. e da Patmos corretoras de seguros.

Também oferecemos aos associados gratuitamente o cartão de benefícios
Sicontiba/All Sul, que tem descontos de até 60% em mais de cinco mil
estabelecimentos, como a TAM Linhas Aéreas, os colégios e faculdades
Dom Bosco e Expoente, as lojas Boticário, as escolas de idiomas Fisk e
Influx, a churrascaria Batel Grill, entre outros.

Cursos de qualidade a preços reduzidos
Realizamos ainda cursos e eventos de atualização profissional com
palestrantes renomados a preços muito abaixo do que o mercado costuma
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cobrar. Muito abaixo mesmo. O nosso lema sempre foi e continuará sendo:
cursos bons e baratos. Para associados, funcionários de associados e
estudantes, os nossos treinamentos custam hoje 50 reais.

Reengenharia administrativa
Fizemos uma reengenharia nos procedimentos administrativos do
Sicontiba com a intenção de melhorar os serviços prestados aos
contabilistas associados, por exemplo:
 Baixamos portaria disciplinando as normas de pessoal, melhorando
os serviços de atendimento e telefonia do sindicato.
 Instalamos ponto eletrônico para os nossos funcionários.


Implantamos reuniões de gestão.

 Atualizamos o cadastro dos contabilistas da base.
 Instituímos um sistema de pagamento on-line.
 Instauramos um demonstrativo de caixa diário, que é enviado ao
presidente e ao tesoureiro, para controle dos gastos.
 Agora só trabalhamos com pagamentos eletrônicos.
 Reavaliamos os bens imóveis do Sicontiba:
sede administrativa: quase R$ 1 milhão;
sede campestre: mais de R$ 1 milhão e 300 mil.

Revitalização da sede administrativa
Para atender melhor quem utiliza a sede administrativa do Sicontiba,
promovemos uma revitalização no espaço, por exemplo:
 Construímos um jardim e um muro de vidro, onde está escrito em
letras grandes “SICONTIBA”, para melhor localização da sede.
 Instalamos portas de vidro e, na porta de entrada, colocamos o
símbolo da nossa profissão, o caduceu.
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 Instalamos câmeras de segurança externas e internas para maior
proteção e cuidado dos nossos funcionários e bens.


Confeccionamos dois banners e os colocamos na fachada da sede
com dizeres contra a corrupção e a favor da ética, com o objetivo de
conscientizar a sociedade e mostrar o nosso posicionamento.



No hall de entrada, montamos uma prateleira para exposição dos
troféus do Sicontiba em homenagem aos atletas que um dia já
participaram dos Jogos dos Contabilistas do Paraná (Jocopar) e dos
Jogos dos Contabilistas Brasileiros (Jocobras).



Ainda no hall de entrada colocamos uma placa de destaque com os
dizeres “Sicontiba, 93 anos, mais do que um sindicato, o seu
sindicato” para mostrar a nossa força.

 Substituímos todo o telhado e eliminamos infiltrações.
 Compramos equipamentos e móveis novos.


Criamos a Sala do Contabilista no Sicontiba para facilitar a vida,
principalmente, dos profissionais de fora de Curitiba. E olha que o
presidente do sindicato não tem um espaço de uso exclusivo dele
até hoje na sede do sindicato.

 Remodelamos uma sala com a criação de três novos pontos de
trabalho, com móveis e equipamentos novos.

Conservação da sede campestre
A Sede Campestre Irineu Zanuzzo está cada dia mais linda,
proporcionando bem-estar e momentos de descanso e lazer para os
nossos associados. Eles merecem.

Delegados regionais
Com o objetivo de ampliarmos a voz dos contabilistas, também criamos as
funções de delegados regionais do Sicontiba. 13 representantes de
regiões de Curitiba foram selecionados para serem responsáveis por
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aproximar o Sicontiba dos contabilistas, trazendo as reivindicações e
sugestões deles para que elas cheguem até o sindicato e providências
sejam tomadas.

Comissão da Mulher Contabilista do Sicontiba
Criamos a Comissão da Mulher Contabilista do Sicontiba para estimular a
participação feminina no dia a dia do sindicato. Ter mulheres na diretoria
do Sicontiba ajuda a fortalecer a nossa representatividade.

Comissão de Esportes do Sicontiba
Enxergamos o esporte como uma ferramenta importante de integração da
classe, por isso, temos uma Comissão de Esportes bem ativa.

Copa Sicontiba/Sescap de Futebol
Continuamos também a promover a Copa Sicontiba/Sescap de Futebol,
que tem uma função primordial de unir e aproximar os contabilistas.

Assessoria de imprensa e comunicação
Contratamos um assessor de imprensa e comunicação que nos tem
ajudado com mais exposição e visibilidade, valorizando o trabalho dos
profissionais da contabilidade.

Voz do Contabilista
Visando aproximar os contabilistas do dia a dia do Sicontiba, iniciamos o
envio de boletins informativos, chamados “Voz do Contabilista”, com
notícias próprias e de interesse da classe.

Os boletins são ferramentas importantíssimas para a manifestação dos
nossos ideais e para cobrarmos mudanças e reivindicarmos os nossos
direitos, por exemplo:
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1) Nota de Repúdio contra a Sanepar
Houve uma grande repercussão quando a diretoria da Sanepar demorou
para formalizar o Acordo Coletivo de Trabalho para 2015 e 2016 por
questões burocráticas e divulgamos uma Nota de Repúdio contra a
diretoria da empresa e o Governo do Paraná. Foi somente após a
publicação que a empresa voltou atrás e formalizou a questão.

2) Nota de Repúdio contra a Jucepar
Em situação parecida com a Sanepar, também lançamos para a imprensa
e a sociedade uma Nota de Repúdio contra os serviços prestados pela
Junta Comercial do Paraná. A repercussão foi tamanha que houve leitura
da nota em sessão da Assembleia Legislativa do Paraná e um comentário
foi publicado na Gazeta do Povo. Até hoje continuamos a dialogar com a
Junta para que os serviços melhorem, beneficiando contabilistas e a
economia paranaense.

Novo site
Promovemos o lançamento de um novo site, todo reformulado, mais
moderno e mais fácil de navegar.

Homenagens em datas especiais
Para celebrar datas importantes, iniciamos o envio e a publicação de
homenagens. Gravamos, por exemplo, homenagens especiais de áudio
para celebrar o Dia Internacional da Mulher e o Dia do Contabilista. No Dia
do Contabilista, inclusive, fizemos uma mensagem direcionada aos
empresários, para que eles valorizem mais os seus contabilistas.

Festa do Dia do Contabilista
A festa do Dia do Contabilista continua sendo promovida como mais um
momento importante de união da classe. Em 2016, ela reuniu cerca de 400
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pessoas, na sede campestre do sindicato, em Colombo, com direito a seis
porcos no rolete mais costela e linguiça, chope à vontade, show da banda
Amigos do Sul e ainda muita diversão para a criançada, com pipoca,
algodão doce, tobogã e cama elástica.

Aproveitamos a oportunidade da festa ainda e fizemos uma homenagem
especial batizando a sede campestre de Irineu Zanuzzo, que foi expresidente do Sicontiba e merece ser reconhecido por tudo o que fez pela
classe contábil.

Manutenção e valorização de conquistas antigas
Procuramos manter e ampliar as conquistas de gestões passadas do
sindicato. A gente sabe que é preciso dar continuidade às boas políticas e
também valorizar quem as alcançou. O Sicontiba tem uma história de
sucesso e marcada por diversas vitórias. Foi criado em 1923 e contribuiu
até para o surgimento de outras entidades e para a regulamentação da
profissão contábil no ano de 1946.

Auxílio e suporte de outras entidades
É importante frisar ainda que o Sicontiba muitas vezes executa suas
atividades de defesa e de valorização da classe contábil em parceria com
outras entidades contábeis, entretanto, sempre agindo de maneira
independente.
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Fazendo a Diferença por mais 3 anos
Em breve, 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. Quando a nova sede estiver pronta,
teremos melhores condições para receber os contabilistas associados,
como, por exemplo, uma Sala do Contabilista do Sicontiba nova e toda
equipada para que os profissionais da contabilidade se sintam tão à
vontade dentro dela quanto se sentiriam em seus escritórios.

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. É por isso que o nosso trabalho deve continuar.
Desde já agradecemos o seu apoio e colaboração para fazer a diferença
na vida dos contabilistas e do Sicontiba com a promoção de ações em
defesa e valorização dessa profissão tão honrada que é a contabilidade.
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Composição da Chapa
Presidente Pedro Hugo Catossi
1º Vice-Presidente Juarez Tadeu Morona Filho
2º Vice-Presidente Dirceu Tadeu Vaz
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Diretor de Relações Públicas Luciano Ramos Barboza
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Suplentes
Heriton Carlos Cardoso
Adir Gnoatto
Gerson Luiz Borges De Macedo
Gislaine Chimborski Lopes Almeida
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