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PRIMEIRAS ATAS

ENFIM, A SEDE PRÓPRIA

Depois de muitas idas e  
vindas, no segundo andar  
deste imóvel, na XV  
de Novembro, nº 36, instalou-se 
a primeira sede fixa da União 
dos Guarda-Livros do Paraná. 
Aqui ficava o Club do Comércio.

À esquerda, ata de reunião 
da diretoria em 1929.  
À direita, ata de  
fundação da "Ordem  
Sindical Paranaense de  
Contadores e Guarda-  
Livros", em 1932,  
assinada por 70  
profissionais. 

Ex-presidente Elias Siqueira  
Saliba discursa na inauguração 
da sede própria, em 1989.  
Diretor Waldemar Ponte Dura e 
ex-presidente Gedião Túlio à  
sua direita. Ato solene contou 
com bênção e celebração  
presidida por um padre.

1923 | O INÍCIO DA NOSSA HISTÓRIA

Sede da Associação Comercial do Paraná (ACP) em 1928, onde foram  
realizadas as primeiras assembleias da União dos Guarda-Livros do Paraná.

Numa tarde de domingo, precisamente às 14h00 de 19 de agosto de 1923, 
tinha início a história do que hoje é o Sicontiba. Neste momento era  
realizada a primeira reunião do Grêmio dos Guarda-Livros do Paraná,  
na sede do Britânia Sport Club.
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  AQUI HONRAMOS  

O LEGADO DAS  
ANTIGAS GERAÇÕES...

José Nogueira dos Santos  
foi o fundador e primeiro  
presidente do Grêmio dos  
Guarda-Livros do Paraná. 

Gazeta do Povo do dia 22  
de agosto de 1923 publicou 
matéria jornalística sobre a 
fundação do Grêmio dos  
Guarda-Livros do Paraná. 

Treze anos depois  
de ser escolhido como  
primeiro presidente  
da história da entidade, 
José Nogueira dos Santos 
foi reeleito para um novo 
mandato, iniciado em 1937.

Garelli 1973 é o modelo do primeiro  
veículo de transporte adquirido pelo 
Sindicato. Ela foi estratégica para  
"campanhas móveis" de sindicalização.  
O Sindicato ia até a categoria  
fazer a filiação in loco. 

Divanzir Chiminacio,  
ex-presidente nos anos 
2000, em reunião com  
diretores sobre o Jocopar.

Acima, o ex-presidente  
Narciso Doro em reunião  
com o então prefeito  
Beto Richa, tratando  
de questões da categoria.  
Abaixo, inaugurando a Sala 
do Contabilista, importante 
espaço na prefeitura  
de Curitiba. Ao lado,  
em 2007, liderando  
ousado ato de rua que  
garantiu ampliação do  
prazo do Supersimples  
em mais 90 dias. 

Nesta foto, oito ex-presidentes. Da esquerda para a direita: Alvacyr Ferreira, Orlando Teixeira,  
Elias Siqueira Saliba, Luiz Fernando Kurowski, Gedião Túlio, Adão Loureiro, Gilberto Nassif e Altevir Burbello.  

Em pé, sobre a mesa, o ex-presidente Gedião Túlio. Ex-presidente Gedião Túlio conhece Ernesto Geisel,  
presidente do Brasil de 1974 a 1979. 

Reunião com a Diretoria da Ordem Sindical, criada em  
5 de novembro de 1932. Identifica-se o presidente da gestão  
1949 a 1951, Newton França (sentado, 1º à esq.).

Jantares como este, realizado nos anos 20,  
ajudavam a aglutinar e trazer a classe  
para mais próximo da entidade. 

Assembleia nos idos de 
1940. Ao centro, Carlos 
Stenberg do Valle, o  
primeiro presidente  
da entidade como  
Sindicato. 

Após 66 anos de história e mais de uma década  
lutando para comprar seu próprio espaço,  
em 22 de abril de 1989 o sindicato  
inaugurou sua sede própria. 

Ex-presidente  
Gedião Túlio ao centro 
e ex-presidente  
Elias Siqueira Saliba,  
à direita.

Ex-presidente Adão Loureiro em 
três momentos. Em reunião com 
diretores (acima esq.), em sorteio 
de prêmios em Dia do Contabilista 
(acima dir.) e entre os  
conselheiros do CRC-PR, Elias  
Mathias e Pedro Vitor da Silva  
(ao lado).

Durante cerimônia de posse 
em 1993, ex-presidente  
Irineu Zanuzzo (gestões  
1993 e 2001) recebe chave 
do tão sonhado carro do  
Sicontiba (acima). Ao lado, 
participa de Torneio de  
Truco no Jocopar. 

Como computador  
antigamente era artigo 
caríssimo, o Sindicato  
oferecia consórcio para 
associados. Na imagem, 
felizardo sorteado  
recebe o seu Itautec. 

Turma do ano de 1966, 
com apenas duas  
mulheres (ao lado).  
Abaixo, ex-presidente  
Altevir Burbello durante 
aula com contabilistas. 

O ex-presidente Narciso Doro  
(gestões 2005, 2008, 2011)  
liderou importantes mobilizações, 
tais como a primeira manifestação 
de rua da história da categoria, 
com ameaça de greve e adesão  
de mais de 1.000 contabilistas. 


