
SICONTIBA, UMA HISTÓRIA  
CONSTRUÍDA NA LUTA E NA VIRTUDE

INAUGURADO 
PRIMEIRO GABINETE 
DENTÁRIO

NOSSA FORÇA 
NO JOCOPAR

TRUCO!! 

MULHERES CONTABILISTAS

SEDE NO 
EDIFÍCIO  
MAUÁ

Ex-presidente Altevir 1990-1992 sorteando prêmios no  
Dia do Contabilista. 

MENOS TRIBUTOS, 
MAIS RESPEITO

...E CONSTRUÍMOS  
O LEGADO DAS  

GERAÇÕES VINDOURAS

SICONTIBA LIDERA  
"O PARANÁ QUE QUEREMOS"

Em 2010, ao lado da OAB, CNBB, Força Paraná e outras  
organizações de peso da sociedade paranaense, o Sicontiba liderou 
o movimento "O Paraná que Queremos". A iniciativa ocorreu em  
resposta a uma série de reportagens do jornal Gazeta do Povo e da 
RPC TV, com denúncias graves de desvios de dinheiro público na  
Assembleia Legislativa do Paraná. Como principal resultado, o  
movimento conquistou a aprovação da Lei da Transparência.

Nós, Contabilistas, construímos nosso legado ao longo dessas décadas na base da luta,  
inspirados na virtude e confiantes na força do trabalho, a partir do protagonismo  

de homens e mulheres de fibra e coragem, destemidos e com a visão à frente de seu tempo.

Luta encampada a partir de 
2005, o CNPJ Online levou 
contabilistas para as ruas e foi 
pauta de inúmeras reuniões 
com deputados, ministros e 
autoridades de estado. Em 
2010, a Receita implantou um 
sistema de emissão de CNPJ 
Online para empreendedores 
individuais baseado no modelo 
proposto pelo Sicontiba.

Elias Siqueira Saliba discursando à categoria em evento promo-
vido pelo Sindicato dos Contabilistas do Paraná.

Então vice-presidente Hugo Catossi ao lado  
do ex-presidente Gilberto Nassif, na inauguração  
do Auditório Gilberto Nassif, em 2005.

Reunião com ministro do Planejamento,  
Paulo Bernardo, para tratar sobre  
o CNPJ Online, em 2005. 

Posse da diretoria do Sicontiba em 2011, no Museu Oscar Niemayer, 
com o então vice-presidente, Hugo Catossi; secretário da Fazenda de 
Curitiba, Luis Eduardo Sebastiani; vice-presidente do Sescap-PR,  
Expedito Barbosa Martins; prefeito de Colombo, J. Camargo;  
senadora Gleisi Hoffmann e Narciso Doro, presidente empossado.

Ex-presidente do  
IPMCONT nas gestões 
2005/2007, 2008/2009 
e 2014/2015, Dolores 
Biasi Locatelli, ao lado 
do presidente do  
Sicontiba, Hugo Catossi.

Abertura da VIII Convenção dos Contabilistas, em 
Guaratuba-PR, ano de 1988. 

Mulheres contabilistas durante 2º ConCon, evento organizado  
pelo Sindicato em 1976. Naquela época, elas eram minoria.  
Hoje, ocuparam seu espaço e são protagonistas da nossa história. 

Ex-presidente 
Altevir Burbello 
durante Torneio 
no Jocopar.

Em 2016, Sicontiba liderou, ao lado da Fiep, OAB e outras 
importantes instituições, a campanha "Menos Tributos, 
Mais Respeito", com objetivo de reduzir a burocracia e a 
carga tributária e aumentar a eficiência do estado.

Presidente do Sicontiba, Hugo Catossi,  
jovem, no time do CRC-PR, em  
16 de junho de 1978. Em pé: Ari, Adão, 
Ciro, Hugo, Wilson e Juarez. Agachados: 
Boluca, Mariano, Mauricio, Ivo e Edson.  

Posse da diretoria em 7 de novembro de 2014, no  
Salão de Eventos da Fiep. Na foto, o ex-presidente 
Narciso Doro e o presidente recém empossado  
Hugo Catossi, ladeados por suas esposas  
Karina Lopes e Cristina Medeiros.

Solenidade de posse do presidente Hugo Ca-
tossi, em 2014, com os delegados Rubens 
Recalcatti (eleito deputado estadual), Walter 
Baruffi, Sebastião Ramos dos Santos e Major 
Arildo Medeiros.

Presidente Hugo Catossi e prefeito Rafael 
Greca, em reunião para tratar de assuntos 
dos contabilistas.

Senador Álvaro Dias recebe das mãos do  
presidente Hugo Catossi e do ex-presidente  
Narciso Doro uma condecoração da nossa  
categoria, na data de 91 anos de fundação.

Presidente do Sicontiba, Hugo  
Catossi, com Edson Campagnolo, 
presidente da Federação das  
Indústrias do Estado do Paraná. 
Entidades são parcerias em  
projetos que visam o  
desenvolvimento do Brasil.

Desde as primeiras edições, nos anos 90, 
o Sicontiba sempre teve participação  
ativa nos Jogos dos Contabilistas do  
Paraná. A primeira colocação veio  
na 10ª edição, em 2002. 

Abertura do XVII 
Jocopar, em 2009, 
no ginásio do  
Paraná Clube,  
em Curitiba. 

Contabilistas de Curitiba erguendo a taça do  
XX Jocopar, em 2013. Foi a 9ª vez que erguemos  
o caneco de Campeão.

Foi motivo de muita comemoração  
a inauguração do primeiro  
consultório odontológico, no Dia do 
Contabilista de 1973. Ficava no  
conjunto 1.308 do Edifício Mauá  
(José Loureiro, 133), mesmo prédio  
da sede da entidade naquele tempo.

No início dos anos 70, 
comodato com o CRC 
viabilizou sede no  
Edifício Mauá, nos  
conjuntos 1.111  e 1.112.  

Em 22 de abril de 1989, depois de 
66 anos de fundação do Grêmio de 
Guarda-Livros do Paraná, o então 
presidente Gilberto Nassif cortava  
a faixa oficializando a inauguração  
da tão sonhada sede própria, na  
Avenida Souza Naves, 381.

Edson Regis, Maurício Fruet, Luiz Fachin, Antonio Carlos Doro, 
Irineu Zanuzzo e Álvaro Dias. 

Ao lado da presidente do CRC, Lucélia Lecheta, presidente do  
Sicontiba, Hugo Catossi, tratou de assuntos de interesse da  
categoria em audiência com governador Beto Richa, 
 em fevereiro de 2014.

Em 2013, por iniciativa do ex-presidente Narciso Doro, o  
Sicontiba publicou um livro contanto os 90 anos de história  
da entidade. A elaboração ficou a cargo da Agência Confraria, 
com edição do jornalista Gláucio Dias.  
Registrado na Biblioteca Nacional, o volume entrou,  
para sempre, nos autos da história do Brasil. 

A EVOLUÇÃO DAS  
NOSSAS SEDES, EM TRÊS ATOS 

1989  
Gilberto Nassif adquire a sede própria do  
Sicontiba, depois de longos 66 anos de espera.

1995 
Irineu Zanuzzo adquire  
a Sede Campestre  
do Sindicato.

2017 
Pedro Hugo Catossi constrói a 
nova sede administrativa do  
Sicontiba, ampla e moderna.

O BALANCETE, DESDE 1970
Em solene jantar na Sociedade Juventus, em 
31 de janeiro de 1970, lançamos a revista O 
Balancete. Nesta edição em destaque, ao 
lado, de 2001, o então diretor e futuro  
presidente Hugo Catossi discorre sobre a 
tendência do Banco Mundial ampliar  
restrições para concessão de empréstimos 
por conta da padronização dos balanços,  
fato que viria a se efetivar em 2005.

Ex-presidentes Narciso Doro, Adão Lou-
reiro e Irineu Zanuzzo durante homena-
gem recebida na Assembleia Legislativa 
do Paraná, em 19 de agosto de 2013.

Posse da diretoria do 
Instituto Paranaense 
da Mulher Contabilista 
(IPMCONT), em 10 de 
março de 2016.


