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O Sindicato dos Contabilistas de Curitiba teve uma missão clara no ano de 

2017: além de defender e valorizar os profissionais da contabilidade, 

realizar a concretização da meta e do sonho da construção da nova sede 

administrativa. 

 

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. 

 

Sede Campestre Irineu Zanuzzo do Sicontiba  

 Colombo 
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A missão do Sicontiba 

NOSSA PRIORIDADE:  

 A valorização dos profissionais da Contabilidade, sempre! 

 Dar “voz” aos profissionais da Contabilidade, levando ao conhecimento dos 

governantes e de toda a sociedade as suas justas reivindicações, apresentando 

soluções e projetos visando ao desenvolvimento e valorização da classe contábil, 

bem como à conscientização sobre a importância da Contabilidade. 

 

NOSSO COMPROMISSO:  

 A valorização dos profissionais da Contabilidade, sempre! 

 Dar “voz” aos profissionais da Contabilidade, levando ao conhecimento dos 

governantes e de toda a sociedade as suas justas reivindicações, apresentando 

soluções e projetos visando ao desenvolvimento e valorização da classe contábil, 

bem como à conscientização sobre a importância da Contabilidade. 

 

NOSSA VISÃO:  

 Ser referência no âmbito sindical, fortalecendo a categoria dos profissionais da 

Contabilidade de Curitiba e Região, tornando-os unidos, atuantes e 

influenciadores, efetivos atores e transformadores da própria história na sociedade, 

despertando a consciência da importância desta nobre profissão em relação às 

pessoas, às empresas e ao desenvolvimento do País como um todo. 

 

NOSSA GESTÃO EM VALORES:  

 Administração transparente, participativa, ética, inteligente e ousada. 

 Respeito às pessoas e à Lei. 

 Defesa integral e valorização constante. 

 Responsabilidade e seriedade no atuar. 

 Criatividade, inovação e qualidade técnica. 

 

ÉTICA: Servir à categoria sem nenhum interesse pessoal de promoção ou ganho 

financeiro. 
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Contabilistas em Curitiba e Região 

Número de contabilistas ativos na base do Sicontiba: 13.730 

 

      Cidade                                  Número 

   ADRIANÓPOLIS                                       03 

   AGUDOS DO SUL                                   08 

   ALMIRANTE TAMANDARÉ                    176 

   ARAUCÁRIA                                           229 

   BALSA NOVA                                           11 

    BOCAIUVA DO SUL     10 

   CAMPINA GRANDE DO SUL                   71 

   CAMPO DO TENENTE                             16 

   CAMPO LARGO                                        353 

   CAMPO MAGRO                                       30 

   CERRO AZUL                                           18 

   COLOMBO                 544 

   CONTENDA       17 

   CURITIBA               10.233 

   FAZENDA RIO GRANDE     135 

   ITAPERUÇU                                           17 

   LAPA         91 

   MANDIRITUBA       47 

   PIÊN         19 

   PINHAIS        416 

   PIRAQUARA                                              100 

   PORTO AMAZONAS       03 

   QUATRO BARRAS     49 

   QUITANDINHA       19 

   RIO BRANCO DO SUL      40 

   RIO NEGRO        62 

   SÃO JOSÉ DOS PINHAIS               987 

   TIJUCAS DO SUL       21 

   TUNAS DO PARANA       05 
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Apresentação 

 

2017 foi um ano que ficará registrado na história do Sicontiba pela realização de 

um sonho quase impossível: a construção da nova sede administrativa, que é a casa dos 

profissionais da contabilidade de Curitiba e Região.  

Com o objetivo de atender melhor a classe contábil e contribuir para o 

desenvolvimento da profissão, após quatro anos de muito sacrifício, planejamento, 

capitalização de recursos, contenção de despesas e redução de gastos, muitas vezes 

tomando decisões drásticas que não agradaram alguns, iniciamos a concretização do 

sonho da construção da nova sede, que era necessária, visto que o espaço anterior, 

construído em 1957, continha alguns problemas estruturais, infiltrações, cupins, etc. 

Administrando com mãos de ferro e como resultado deste trabalho árduo de contenção de 

gastos, o caixa do Sicontiba nesses quatro anos cresceu de forma positiva e exponencial, 

tendo estabilidade de disponibilidade financeira positiva, possibilitando assim tornar o 

sonho em realidade. 

Para viabilizar esse empreendimento, consultamos inúmeros arquitetos e 

construtoras, solicitamos vários orçamentos, fizemos diversas reuniões prévias com 

órgãos vinculados à aprovação de obras, tudo visando realizar a contratação de 

profissionais para a execução do projeto e obra com o menor custo possível, no menor 

tempo possível, com a maior qualidade possível e claro, dentro das normas legais e 

técnicas aplicáveis. Ato subsequente, contratamos empresa de arquitetura para a 

elaboração do projeto arquitetônico, o qual foi aprovado na prefeitura. Por prevenção e 

cautela contratamos empresa para a sondagem do terreno. Compramos potencial 

construtivo junto à prefeitura. Constituímos uma comissão de obra com agentes 

fiscalizadores internos. Contratamos construtora para a elaboração de projetos 

complementares e para a execução da obra, tudo após inúmeras tratativas para análise 

do melhor e mais adequado para a entidade. Houve a aprovação do projeto legal na 

PMC, expedição do Alvará de Construção, expedição do habite-se (CVCO) e da certidão 

do ISS para fins de averbação no registro de imóveis, entre outras frentes de trabalho 

realizadas até a conclusão da obra. 

Foram registrados diariamente e detalhadamente todos os principais atos e fatos 

relacionados à obra em um relatório cronológico, que conta com mais de 100 páginas. 
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Fui o administrador da obra, enquanto o Secretário Geral José Carlos Lada e o 

Tesoureiro Geral José Eurides Borges Filho foram os agentes fiscalizadores, sendo que, 

além do acompanhamento diário dos serviços executados, elaboramos um relatório de 

gastos da construção e tudo foi submetido à aprovação da diretoria e assembleia. Salutar 

deixar aqui registrado um agradecimento especial aos diretores, que sempre deram todo 

o apoio incondicional nesse desafio. 

No dia 17 de janeiro de 2017 iniciou-se a construção da nova casa dos 

profissionais da contabilidade de Curitiba e Região, tendo sua conclusão no mês de julho 

de 2017, sendo uma sede moderna e belíssima.  

Trata-se de um sonho que ganhou paredes, portas, janelas e forma, cumprindo-se 

mais uma promessa da gestão, sendo efetivamente um presente aos profissionais da 

contabilidade, dando um upgrade e mais visibilidade para os respectivos profissionais. 

Conseguimos celebrar essa importante conquista no dia 18 de agosto de 2017, 

data em que foi inaugurada a nova casa dos profissionais da contabilidade de Curitiba e 

Região, sendo que a solenidade foi ímpar, contando com momentos inesquecíveis, 

havendo um cerimonial, homenagens, descerramento da placa de inauguração e coquetel 

para os diretores, autoridades e demais convidados. Na oportunidade, convidei para se 

juntar a mim os ex-presidentes presentes: Adão Loureiro (1981-1987), Altevir Burbello 

(1990-1992), Divanzir Chiminacio (2002-2004), Narciso Doro (2018-2013) e 

representando o saudoso Irineu Zanuzzo (1993-2001), Marilu, sua esposa. Na sequência, 

com a ajuda de todos, foi descerrada a placa de inauguração simbolizando a entrega do 

prédio para os contabilistas. Houve uma homenagem especial àqueles que colaboraram e 

doaram muito de si para a concretização da meta e do sonho da construção da nova 

sede, quais sejam: vice-presidente do Sicontiba, Dirceu Vaz; os diretores José Carlos 

Lada e José Eurides Borges Filho; o assessor jurídico Ricardo Weber; o membro do 

Conselho Consultivo Narciso Doro; o presidente do Conselho Regional de Contabilidade 

do Paraná, Marcos Rigoni; e o vereador Hélio Wirbiski. Durante toda a solenidade foram 

relembrados momentos marcantes do Sicontiba, como a sua fundação em 1923 e as 

aquisições da sede administrativa em 1989 e da sede campestre em 1995, na cidade de 

Colombo. Também foi reforçado o espírito inovador e empreendedor da nossa gestão, 

que permitiu a construção de uma nova sede. 

Os convidados ficaram encantados com a nova sede, que tem um andar a mais, 

sala do contabilista, sala do presidente, espaço adequado para o atendimento aos 

contabilistas e para o exercício das atividades pelos funcionários dos setores 
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administrativo, financeiro e jurídico, ático com espaço de confraternização, auditório maior 

para cursos e eventos, jardim, também possuindo agora painéis que contam a história da 

entidade, que expressam momentos marcantes dos 94 anos de existência, cujo objetivo 

foi valorizar os profissionais da contabilidade que de alguma forma contribuíram para o 

sucesso do Sicontiba ao longo de quase um século. Uma galeria de presidentes foi 

colocada no rol de entrada do Sicontiba. Foi instalada na parede do térreo banners com a 

missão do Sicontiba, englobando nossa prioridade, nosso compromisso, nossa visão, 

nossa gestão em valores e a ética, que é norte da nossa conduta. 

Foram várias as parabenizações e cumprimentos encaminhados pelos 

profissionais da contabilidade e autoridades. Até mesmo da população que passa em 

frente da nova sede recebemos inúmeros elogios por ter levantado a nova sede. Muitos 

perguntaram: “como vocês conseguiram em tão pouco tempo construir um prédio tão 

bonito?”. Conseguimos, é fato, com muito planejamento, trabalho, união de esforços e 

com certa dose de ousadia. 

Enfim, a nova sede está de pé, em pleno vapor de atividades no seu espaço, 

estando regularizada junto aos órgãos, culminando com a expedição do habite-se 

(CVCO) em 17 de outubro do ano de 2017. 

Necessário também registrar no ano de 2017 a reforma trabalhista (Lei nº. 

13.467, de 13 de julho de 2017), com vigência inicial em 11 de novembro de 2017, 

que tornou o recolhimento da contribuição sindical facultativa, sendo uma opção dos 

profissionais liberais (com ou sem vínculo empregatício) já para o ano de 2018. 

Segundo especialistas, muitos dos 17.000 sindicatos existentes no Brasil irão 

“desaparecer” e os que “sobreviverem” vão ter graves problemas financeiros. Todavia, 

mesmo com mais essas dificuldades aos sindicatos implementadas pela reforma 

trabalhista, o SICONTIBA agiu de forma rápida, fazendo todo um replanejamento do 

plano de gestão anteriormente elaborado, buscando o equilíbrio do seu caixa, o que já 

é realidade, e traçando novas estratégias para continuar a ser referência no âmbito 

sindical como um sindicato forte e que efetivamente atua em defesa e valorização dos 

profissionais da contabilidade, estando preparado para superar os desafios que virão. 

Também estávamos planejando uma revitalização geral na sede campestre 

Irineu Zanuzzo, inclusive para criar um espaço para as crianças com diversos 

brinquedos. Iríamos direcionar em torno de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a 

referida revitalização, todavia infelizmente nossos planos não serão concretizados 
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nesta gestão. Para nos adaptarmos a esta mudança abrupta, já iniciamos a contenção 

de gastos (mesmo já estando bem enxutos) e reduzimos algumas despesas, como o 

encerramento do contrato de aluguel da impressora com a empresa Euro Print, como 

a redução do valor contratado junto às empresas de disparo de e-mails (Dinamize) e 

de monitoramento (Giro), além da redução do plano de telefones fixo e celular 

(operadora TIM), que passa a ter um valor de custo menor fixo mensal e menos 

linhas, atualmente três no total. Nessa fase transitória temos que ter consciência, bom 

senso, “pés no chão” e administrarmos de acordo com a realidade, o que exigirá 

bastante estudo, planejamento e tomadas de decisões difíceis. Assim já estamos 

fazendo e com isso o Sicontiba continuará dando exemplo de administração séria e 

competente, sendo referência no âmbito sindical. Para essa nova jornada, conto com 

a expertise e competência dos diretores, que sempre tiveram um papel essencial, 

trazendo sugestões e contribuindo efetivamente para o fortalecimento da nossa 

entidade e da classe contábil. Como sempre falei: o Sicontiba não é apenas o 

presidente, mas sim todos os diretores, sendo que com a ajuda de cada um 

certamente conseguiremos superar mais esse desafio.  

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

desenvolvidos pelo Sicontiba em 2017.  

 

 

            

Atenciosamente, 

 

Hugo Catossi 

Presidente do Sicontiba 
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Representações da diretoria em 2017 

JANEIRO 

03/01/2017 - Hugo Catossi - Reunião com diretor de Relações Públicas Luciano Barboza referente à 

proposta de ACT 2017/2018 e implantação do P.A.I. e PDVCT de interesse dos funcionários contadores da 

Sanepar. 

03/01/2017 - Hugo Catossi e José Carlos Lada - Entrega das guias associativas no Correios da XV de 

Novembro. 

04/01/2017 - Hugo Catossi - Reunião na Secretaria de Urbanismo sobre o associado Claudemir Gibrim de 

São José dos Pinhais. 

05/01/2017 - José Carlos Lada e Ricardo Weber - Reunião com Jociana Niespodzinski da Construtora 

STEELPRIME e Ernesto Pacheco da Arquitetura Samways. 

09/01/2017 - Hugo Catossi e José Carlos Lada - Reunião com engenheiro Fábio Niespodzinski da 

construtora STEELPRIME. 

09/01/2017 - Hugo Catossi - Reunião com o diretor de patrimônio Bento Rosa Junior, sobre bens 

patrimoniais. 

09/01/2017 - Luciano Barboza - Reunião sobre P.A.I. e PDVCT Sanepar, local: Siquim. 

10/01/2017 - Hugo Catossi - Reunião com novo secretário de Urbanismo da Prefeitura Municipal de 

Curitiba, Marcelo Ferraz Cesar, com o CRCPR, SESCAPP E SICONTIBA, local: SMU. 

10/01/2017 - Hugo Catossi - Visita aos associados Dirceu e Dilson Vaz, sobre a concessão de espaço para 

o funcionamento temporário do Sicontiba. 

17/01/2017 - Hugo Catossi e José Carlos Lada - Entrega das chaves para início da obra na nova sede do 

Sicontiba. 

17/01/2017 - Hugo Catossi, José Carlos Lada e Kelly Araújo - Reunião com Felipe e Sued da Nassarti. 

19/01/2017 - Hugo Catossi - Palestra sobre Procedimentos Empresa Fácil, palestrante Mauro Luiz 

Moreschi, vogal da Jucepar, local: CRCPR. 

20/01/2017 - Hugo Catossi e Narciso Doro - Reunião com o delegado da Receita Federal, CRCPR, 

SICONTIBA e SESCAP, sobre alteração de prazo da entrega do DIRF. 

23/01/2017 - José Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos da obra – 

24/01/2017 - Hugo Catossi - Reunião para assinatura do ACT – PLR 2016 da Copel. 

25/01/2017 - Hugo Catossi - Reunião com o delegado da Receita Federal, CRCPR, SICONTIBA e SESCAP, 

sobre alteração de prazo da entrega do DIRF.  

26/01/2017 - José Carlos Lada - Visita à sede Campestre sobre assuntos administrativos. 

26/01/2017 - José Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos da obra. 

30/01/2017 - Hugo Catossi e Ricardo Weber - Reunião com Suzy, Ernesto e Jociana, sobre os ajustes 

arquitetônicos, estrutural e esclarecimento de dúvidas.  

30/01/2017 - Hugo Catossi, José Carlos Lada e Ricardo Weber - Reunião com Jociana da construtora 

STEELPRIME, para fazer ajustes quanto à execução da obra, bem como para cotação de alguns materiais 

de serviço e acabamento. 
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30/01/2017 - Ricardo Weber - Assembleia Geral Extraordinária – ACT da Empresa Moore Stephens 

Auditores Independentes S/S – EPP. 

31/01/2017 - Hugo Catossi e José Eurides - Visita à agência do Banco do Bradesco. 

31/01/2017 - José Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos da obra.  

31/01/2017 - Hugo Catossi - Reunião de Gestão com os funcionários do Sicontiba Josianne Duarte, Kelly 

Araújo e Ricardo Weber. 

 

FEVEREIRO 

01/02/2017 - Hugo Catossi - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos da obra.  

02/02/2017 - Carlos Bittencourt, Albino de Oliveira e Ozires Kloster - Reunião do Conselho Fiscal. Análise 

das demonstrações contábeis e eleição interna de Carlos Augusto Bittencourt Gomes como presidente do 

órgão.  

02/02/2017 - José Carlos Lada - Reunião sobre sistema com Felipe da Nassarti, Willi da gráfica Atual DV e 

Kelly Araújo. 

03/02/2017 - Hugo Catossi e Narciso Doro - Reunião com Prefeito de Curitiba, Rafael Greca. 

03/02/2017 - José Carlos Lada - Visita à Sede Campestre, assunto administrativo. 

06/02/2017 - José Carlos Lada - Envio das guias sindicais pelos Correios da João Negrão.  

06/02/2017 - José Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos da obra. 

07/02/2017 - Adir Gnoatto - Reunião da Copel sobre PLR 2017. 

07/02/2017 - José Carlos Lada - Retirada do Cartão ALL SUL. 

07, 14 e 21/02/2017 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes. 

08, 15 e 22/02/2017 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do Conselho 

Municipal de Contribuintes.  

08/02/2017 - Simone Vanni - XII Encontro de Convergência, local: Fiep. 

08/02/2017 - José Carlos Lada - Reunião com Jociana da STEELPRIME. 

09/02/2017 - Hugo Catossi e José Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos 

da obra. 

10/02/2017 - Hugo Catossi - Reunião com Narciso Doro, sobre patrocínio da CNPL e Força Sindical. 

10/02/2017 - Hugo Catossi, José Carlos Lada e José Eurides - Visita à sede administrativa para 

acompanhar os trabalhos da obra e concretagem.  

11/02/2017 - Hugo Catossi - Visita à sede Campestre Irineu Zanuzzo. 

13/02/2017 - Hugo Catossi e José Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos 

da obra. 

13/02/2017 - Luciano Barboza e Ricardo Weber - Assembleia Geral Extraordinária Sanepar, deliberação 

regulamento P.A.I. e PDVCT 2017.  

14/02/2017 - Hugo Catossi - Reunião com engenheiro Fábio e Jociana da STEELPRIME. 

14/02/2017 - José Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos da obra.  

15/02/2017 - José Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos da obra. 
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16/02/2017 - José Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos da obra. 

16/02/2017 - Hugo Catossi, Dirceu Vaz e José Carlos Lada - 1º Seminário de Integração das Vices 

Presidências e comissões de trabalho do CRC.  

20/02/2017 - Hugo Catossi - Reunião com o Prefeito de Curitiba Rafael Greca. 

20/02/2017 - José Carlos Lada - Solenidade de Inauguração da Sede Oficial do Instituto Theodoro Cassins. 

23/02/2017 - Hugo Catossi - Reunião com Ademar Broch da Sanepar.  

23/02/2017 - Luciano Barboza - Reunião de negociação Coletiva sobre o ACT 2017/2018 da Sanepar. 

23/02/2017 - Dirceu Vaz - Palestra para os novos alunos de Ciências Contábeis da UFPR.  

23/02/2017 - Juarez Morona - Entrevista para a Banda B sobre a declaração de Imposto de Renda.  

24/02/2017 - Hugo Catossi - Assinatura do requerimento de Registro de Acordo de PLR 2016 – Copel. 

24/02/2017 - José Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos da obra. 

 

MARÇO 

01/03/2017 - Hugo Catossi e José Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos 

da obra. 

07, 14, 21 e 28/03/2017 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes. 

08, 15, 22 e 29/03/2017 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do 

Conselho Municipal de Contribuintes. 

17/03/2017 - José Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos da obra. 

17/03/2017 - Gerson Luiz Borges de Macedo - Posse do Sindicato dos Contabilistas de Londrina – Sincolon, 

em Londrina. 

21/03/2017 - Hugo Catossi - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos da obra.  

24/03/2017 - José Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos da obra.  

24/03/2017 - José Carlos Lada - Visita à sede campestre Irineu Zanuzzo. 

27/03/2017 - Hugo Catossi - Reunião com os arquitetos Ernesto Pacheco e Suzzy Samways.  

27/03/2017 - José Carlos Lada - Posse da nova diretoria de Itaipu.  

27/03/2017 - José Carlos Lada - Posse da nova diretoria da Associação Comercial do Paraná.  

30/03/2017 - José Carlos Lada e Ricardo Weber - Assembleia Geral Extraordinária para discussão e 

apreciação da pauta reivindicatória dos empregados contabilistas para celebração do ACT 2017/2018. 

31/03/2017 - Hugo Catossi, José Eurides, Juarez Morona, Daniel Zanuzzo, Cesar Ponte Dura e Juliana 

Guedes - Movimento Declare Certo, local: Boca Maldita. 

31/03/2017 - Hugo Catossi e José Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos 

da obra. 

 

ABRIL 

03/04/2017 - Hugo Catossi - Processo de eleição para um novo integrante da academia. 
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04/04/2017 - Luciano Barboza - Assembleia legislativa do Paraná para audiência pública sobre reforma 

providenciaria social. 

04/04/2017 - Hugo Catossi e José Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos 

da obra. 

04, 11, 18, 25/04/2017 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes. 

05, 12, 19, 26/04/2017 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do 

Conselho Municipal de Contribuintes. 

12/04/2017 - Hugo Catossi e José Carlos Lada - 1ª rodada de negociações com SESCAP-PR sobre CCT 

2017/2018. 

19/04/2017 - Adir Gnoatto - Reunião PLR, local: Unicopel. 

19/04/2017 - Hugo Catossi, Luciano Barboza e Ricardo Weber - Reunião de negociação sobre ACT 

2017/2018. 

19/04/2017 - Juarez Morona - Entrevista a CNT Curitiba, sobre imposto de renda. 

20/04/2017 - Dirceu Vaz, Simone Vanni, Bento Rosa Jr, Carlos Augusto Bittencourt, Gilson da Silva, José 

Eurides Borges e José Carlos Lada - Reunião Pública, discussão projeto de lei dispõe sobre emissão de 

alvará de localização e funcionamento provisório para microempresa e empresas de pequeno porte, autoria 

Vereador Hélio Wirbiski. 

24/04/2017 - José Carlos Lada - Reunião com a empresa Giro Monitoramento, local obra sede 

administrativa. 

25/04/2017 - Hugo Catossi - Reunião com Prof. Claudio Marcelo Rodrigues Cordeiro, coordenador do curso 

Ciências Contábeis da faculdade Santa Cruz, sobre alteração de data da Manifestação conta o Aumento de 

Impostos – Sossega Leão! Local: CRCPR. 

25/04/2017 - Hugo Catossi - Reunião com a gerente Lucimara Paulino da vidraçaria Cometa, sobre entrega 

de materiais da estrutura glazing, vidros, cor torre e data de serviço.  

25/04/2017 - Hugo Catossi, José Carlos Lada, José Eurides e Ricardo Weber. Reunião com os fiscais da 

obra e assessor jurídico do Sicontiba. 

25/04/2017 - Hugo Catossi - Reunião com Professor Cesar Abicalaffe.  

26/04/2017 - Gilson Luís da Silva - Atividade com propósito de sensibilizar a sociedade para importância de 

uma cultura de prevenção de acidente de trabalho, local: Boca Maldita.  

27/04/2017 - Hugo Catossi, Luciano Barboza e Ricardo Weber - Assembleia Geral Extraordinária – 

discussão da contraproposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018, local: Sanepar. 

 

MAIO 

02, 09, 16, 23, 30/05/2017 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes.  

03, 10, 17, 24, 31/05/2017 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do 

Conselho Municipal de Contribuintes.  

01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31/05/2017 - José 

Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos da obra. 

09/05/2017 - Hugo Catossi - Reunião com as Entidades apoiadoras do Manifesto “Sossega Leão”, para 

discutir detalhes sobre o evento.  

13/05/2017 - Manifesto contra o aumento dos impostos “Sossega Leão”, local: Boca Maldita. 
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16/05/2017 - Hugo Catossi e Juarez Dallagrana - Reunião com empresa de Marketing sobre cursos online. 

18/05/2017 - Ricardo Weber - CCT 2017/2018 - Sicontiba-Sicepot para deliberação sobre pauta de 

reivindicação dos empregados contabilistas da Indústria de cargas pesadas do Paraná. 

19/05/2017 - José Carlos Lada e Ricardo Weber - 2ª Rodada de negociações da CCT 2017/2018 com o 

Sescap -  

23/05/2017 - Hugo Catossi e Luciano Barboza - Assinatura do ACT 2017/2018 Contabilistas Sanepar. 

23/05/2017 - Carlos Bittencourt, Ozires Kloster, Albino Vieira e José Eurides - Reunião do Conselho Fiscal 

para análise da documentação de janeiro a abril de 2017 e da documentação relacionada à obra da reforma 

e ampliação da sede administrativa. 

30/05/2017 - Simone Vanni - Palestra e Debate sobre Reforma Tributária, local: Fiep.  

30/05/2017 - Hugo Catossi e José Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos 

da obra. 

 

JUNHO 

06/06/2017 - Adir Gnoatto - Reunião Copel PLR 2017. 

06/06/2017 - Hugo Catossi, José Carlos Lada e José Eurides - Visita à sede administrativa para 

acompanhar os trabalhos da obra e reunião com Jociana e Fábio da Steelprime Construtora. 

06, 13, 20, 27/06/2017 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes. 

07, 14, 21, 28/06/2017 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do 

Conselho Municipal de Contribuintes. 

07/06/2017 - Adir Gnoatto - Reunião Copel PLR 2017. 

01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30/06/2017 - Hugo 

Catossi e José Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos da obra 

08/06/2017 - Hugo Catossi - Reunião com Dorgival Lima Pereira, assessor do Presidente da Fiep, Edson 

Luiz Campagnolo. 

08/06/2017 - Hugo Catossi e Narciso Doro - Reunião com o membro do Conselho Consultivo do Sicontiba, 

Narciso Doro Junior, para angariação de patrocínio da Força Sindical, Fecomércio e CNPL. 

09/06/2017 - Hugo Catossi - Reunião com Simone Osika diretora Comercial da Empresa Abrapetite para 

assinatura de convênio com Sicontiba. 

09/06/2017 - Hugo Catossi - Reunião com Vilson Oliveira Diretor de Esportes do Sicontiba, sobre a 

realização da Copa Sicontiba/Sescap.  

13/06/2017 - Dirceu Vaz - Projeto de leis que serão votados e que promoverão mudanças na sociedade civil 

e empresarial de Curitiba, Câmara Municipal de Curitiba. 

14/06/2017 - Hugo Catossi - Assinatura CCT 2017-2018, SESCAP. 

20/06/2017 - Adir Gnoatto - Reunião Copel PLR 2017 - Adir Gnoatto. 21/06/2017 - PLR Quadrimestral 

Copel. 

23/06/2017 - Hugo Catossi - Reunião com Daniella Novak e Guilherme Felipe Pelanda Pinto, coordenadores 

do CRC Jovem PR. 

23/06/2017 - Hugo Catossi - Visita à sede administrativa para acompanhar os trabalhos da obra. 

23/06/2017 - José Carlos Lada - Reunião com Jociana Niespodzinski da Construtora STEELPRIME. 
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28/06/2017 - Hugo Catossi - Reunião com Vilson Oliveira, José Carlos Lada, Fernando Palevoda e Peterson 

Oliveira, sobre o campeonato Sicontiba/Sescap de futebol Suíço, local: CRCPR. 

 

JULHO 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/07/2017 - José Carlos Lada - Visita à sede administrativa para acompanhar os 

trabalhos da obra. 

04/07/2017 - Hugo Catossi - Reunião com presidente da Fiep, Edson Luiz Campagnolo. 

04, 11, 18, 25/07/2017 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes. 

05, 12, 17, 26/07/2017 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do 

Conselho Municipal de Contribuintes.  

05/07/2017 - Adir Gnoatto - Reunião na Copel promovida pela Fundação Copel. 

04, 05 e 06/07/2017 - Hugo Catossi e José Carlos Lada. Visita à sede administrativa para acompanhar os 

trabalhos da obra. 

05/07/2017 - Hugo Catossi - Posse do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, senhor Edair Ribeiro da 

Silva, no cargo em comissão de Delegado da Receita Federal do Brasil em Curitiba. 

07/07/2017 - Luciano Barboza - Assembleia Geral Extraordinária, proposta AC/PPR 2016 – Sanepar. 

07/07/2017 - Diretoria - Reunião da Diretoria, local: Sicontiba. 

11, 18 e 25/07/2017 - Dirceu Vaz - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes. 

11/07/2017 - Hugo Catossi e Narciso Doro - Reunião com Valdir Pietrobon e Narciso Doro, pedido de 

patrocínio. 

12, 19 e 26/07/2017 - Reginaldo Rodrigues de Paula e Luiz Fernando Martins Alves - Sessões do Conselho 

Municipal de Contribuintes. 

12/07/2017 - Hugo Catossi, José Eurides e José Carlos Lada - Reunião com Gláucio, José Eurides e José 

Carlos Lada.  

13/07/2017 - Ricardo Weber - Assembleia contabilistas empregados em Indústrias da Construção Pesada 

na base do Sicontiba, de aprovação da CCT 2017/2018.  

13/07/2017 - Simone Vanni - Reunião Conselho temático de assuntos tributários, local: Fiep. 

14/07/2017 - Hugo Catossi e Narciso Doro - Reunião sobre a reclamatória trabalhista recebida ajuizada por 

Nilvia Alves. 

14/07/2017 - Ricardo Weber e Willerson Barros - Reunião com Simone Osika da Abrapetite. 

18/07/2017 - Hugo Catossi, José Carlos Lada e Reginaldo Rodrigues de Paula - Reunião sobre a 

reclamatória trabalhista ajuizada por Nilvia Alves. 

18/07/2017 - Hugo Catossi - Reunião com o delegado sindical Marcelo C. Padula. 

20/07/2017 Hugo Catossi - Lançamento de integração da consulta prévia de viabilidade – CPV, local: 

Prefeitura de Curitiba. 

20/07/2017 - Hugo Catossi - Reunião com jornalista Glauber. 

21/07/2017 - Vilson Oliveira de Souza e Fernando Palevoda - Reunião arbitral da 16ª Copa 

Sicontiba/Sescap. 

25/07/2017 - Hugo Catossi e Narciso Doro - Reunião com Narciso e Jonathas de Oliveira, 1º Vice-

Presidente do Sincolon.  
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28/07/2017 - Juarez Morona - Reunião da Comissão de integração sindical em Guarapuava. 

29/07/2017 - Hugo Catossi - Comemoração aos 40 anos de fundação da academia de Ciências Contábeis. 

 

AGOSTO 

05/08/2017 - Participação no Torneio Início da 16ª Copa Sicontiba Sescap na Sede Campestre Irineu 

Zanuzzo - Hugo Catossi, José Eurides e Vilson Oliveira. 

07/08/2017 - Reunião com Carol Pedroso sobre o cerimonial da inauguração da nova sede do Sicontiba - 

Hugo Catossi. 

08/08/2017 - Reunião com os advogados Alexandre José Zakovicz e Armando Lira, sobre a ação trabalhista 

- Hugo Catossi e José Carlos Lada. 

08,15,22 e 29/08/2017 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz. 

09,16,23 e 30/08/2017 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo Rodrigues de Paula e 

Luiz Fernando Martins Alves. 

10/08/2017 - Reunião com Dorgival Pereira (assessor do Presidente da Fiep) - Hugo Catossi e Narciso 

Doro. 

14/08/2017 - Reunião com Mary da empresa GMK Móveis – Sob Medida - Hugo Catossi. 

17/08/2017 - Reunião Copel - Adir Gnoatto. 

18/08/2017 - Inauguração da Nova Sede do Sicontiba – Diretoria. 

24/08/2017 - Assembleia Copel Pauta ACT 2017/2018 - Hugo Catossi, Adir Gnoatto, Dr. Ricardo Weber e 

Dirceu Vaz. 

30/08/2017 - Audiência com 3 contabilistas sobre pedido de dispensa de pagamento de cobrança sindical - 

Dr. Ricardo Weber. 

31/08/2017 - Reunião sobre a extinção da contribuição sindical, local: Junta Comercial - Narciso Doro. 

 

SETEMBRO 

01/09/2017 - Assembleia Sanepar. Discussão 2º PAI e PDV - Dr. Ricardo Weber e Luciano Barbosa. 

02/09/2017 - Participação no 1º InterContábeis – Torneio de Futebol Suíço dos Estudantes de Ciências 

Contábeis do Paraná, realizado na sede campestre Irineu Zanuzzo - Hugo Catossi, José Eurides, Dirceu 

Vaz, José Carlos Lada, Vilson Oliveira e Gilson Luis da Silva. 

05/09/2017 - Reunião sobre orçamento de 2018 - Hugo Catossi, José Eurides, José Carlos Lada. 

05,12,19 e 26/09/2017 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz. 

06,13,20 e 27/09/2017 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo Rodrigues de Paula e 

Luiz Fernando Martins Alves. 

12/09/2017 - Reunião com a empresa Omiexperience S/A - Simone Vanni. 

18/09/2017 - Reunião com os advogados Alexandre José Zakovicz e Armando Lira, sobre a ação trabalhista 

- Hugo Catossi, José Carlos Lada, Dr. Ricardo. 

26/09/2017 - Reunião Copel, negociação ACT 2017/2018 - Adir Gnoatto. 

27/09/2017 - Reunião Copel, negociação ACT 2017/2018 - Adir Gnoatto. 
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29/09/2017 - Assembleia sobre pauta de reivindicações dos contabilistas da Fundação Copel para ACT 

2017/2018 - Dr. Ricardo weber. 

 

OUTUBRO 

03/10/2017 - Reunião com a Ineide Ribeiro da empresa Idéia Web site, sobre cursos - José Carlos Lada. 

03,10,17,  24 e 31/10/2017 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz. 

04,11,18 e 25/10/2017 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo Rodrigues de Paula e 

Luiz Fernando Martins Alves. 

05/10/2017 - Assembleia Copel – Discussão proposta ACT 2017/2018 - Hugo Catossi e Adir Gnoatto. 

05/10/2017 - Reunião com a empresa PROMO MAIS agência de eventos e MONGERAL Aegon Seguros e 

Previdências sobre convênio com o Sicontiba - Simone Vanni. 

19/10/2017 - Copel – Negociação ACT 2017/2018 - Adir Gnoatto. 

20/10/2017 - Copel – Negociação ACT 2017/2018 - Adir Gnoatto. 

20/10/2017 - Assinatura ACT Copel 2017/2018 - Hugo Catossi. 

21/10/2017 - Copel – Negociação ACT 2017/2018 - Adir Gnoatto. 

26/10/2017 - Reunião do Conselho Temático e micro e média Indústria na Fiep - Simone Vanni. 

26/10/2017 - Reunião com a empresa MONGERAU Aegon (Seguros e Previdência) e escola THE CAMP - 

Simone Vanni. 

26/10/2017 - Prestigiaram o professor Laudelino e José Martins no evento de lançamento do livro “ética e 

compliance” no shopping Curitiba - Hugo Catossi, Bento Rosa Junior, e Carlos Bittencourt. 

27/10/2017 - Assembleia de deliberação contraproposta fundação Copel para o ACT 2017/2018 - Dr. 

Ricardo Weber. 

30/10/2017 - JUCEPAR – 125 anos - Hugo Catossi. 

 

NOVEMBRO 

01/11/2017 - Reunião com a empresa Lopes Corretora sobre proposta de convênio - Simone Vanni.  

01/11 - Entrevista com estagiário - José Carlos Lada. 

07,14,21 e 28/11/2017 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz. 

08,15,22 e 29/11/2017 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo Rodrigues de Paula e 

Luiz Fernando Martins Alves. 

08/11/2017 - Reunião com Vando da empresa Tracciato - José Carlos Lada. 

08/11/2017 - Reunião sobre o orçamento 2018 - José Eurides Borges Filho. 

08/11/2017 - Entrevista com estagiário - José Carlos Lada. 

09/11/2017 - Reunião convênio com a empresa Abrapetite - Simone Vanni e Dr. Ricardo. 

09/11/2017 - Reunião do Conselho Fiscal - Carlos Bittencourt, Albino Vieira e Ozires Kloster. 
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09/11 - AGE com Contabilistas Sanepar para análise ajuizamento ou não de ação de incorporação de 

função gratificada + de 10 anos - Ricardo Weber, Luciano Ramos Barbosa e Ozires Kloster. 

10/11/2017 - Premiação da ACP-PR na entrega comanda Barão do Serro Azul 2017 ao ministro do STF 

Luiz E. Fachin - Dr. Ricardo Weber. 

10/11/2017 - Reunião conselho temático de assuntos tributários, local: Fiep - Simone Vanni. 

13/11/2017 - Posse de Orlando Pessuti, local: Agência Paraná do BRDE - Simone Vanni. 

16/11/2017 - Reunião com a empresa Internet IStyle - José Carlos Lada. 

21/11/2017 - Reunião do Conselho temático da micro e pequena e média indústria - Simone Vanni. 

28/11/2017 - Reunião conjunta com CRCPR, SESCAP e ACCPR com o Secretário de Finanças de Curitiba 

sobre pedido de agilidade na liberação de alvarás e CNPJ, etc. Juarez Morona. 

 

DEZEMBRO 

06/12 - Reunião promovida pela ACP com o secretário da Fazenda do PR e com o líder na assembleia 

legislativa sobre as mudanças no simples nacional no PR - Dirceu Vaz. 

08/12 - Reunião da Comissão de Integração Sindical CRCPR - Dirceu Vaz. 

09/12 - Entrega da Premiação final da 16ª Copa Sicontiba-Sescap - Dirceu Vaz, Vilson de Oliveira e 

Fernando Palevoda e Narciso Doro Junior. 

14/12 - Encontro com SMU, Jucepar e entidades, para tratar sobre procedimentos REDESIM e dúvidas do 

dia a dia - Juarez Dallagrana, Juliana Bertol Guedes, Simone Vanni, Juarez Morona e José Carlos Lada. 
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Registro de visitas ao Sicontiba 

 
DATA NOME  

02/01 Hugo Catossi                                     31/01 José Carlos Lada 

03/01 Hugo Catossi  31/01 Heriton Cardoso 

03/01 José Carlos Lada 31/01 Samir Fouani 

05/01 Juarez Dallagrana 01/02 Gílson da Silva 

09/01 José Carlos Lada 02/02 José Carlos Lada 

09/01 Reginaldo Rodrigues 02/02 Alfredo Arten 

17/01 José Carlos Lada 02/02 Hugo Catossi 

18/01 Juliane Bertol Guedes 02/02 Carlos Bittencourt 

18/01 José Eurides 02/02 Albino Vieira 

19/01 Claudecir Munhoz 02/02 Ozires Kloster 

20/01 Almir Pazinato 02/02 Daniel Zanuzzo 

20/01 Hugo Catossi 03/02 José Eurides 

20/01 Narciso Doro 06/02 José Carlos Lada 

20/01 Luciano Barboza 09/02 José Carlos Lada 

23/01 José Carlos Lada 09/02 Hugo Catossi 

24/01 Hugo Catossi 16/02 José Carlos Lada 

24/01 José Eurides 16/02 Vilson Oliveira 

24/01 Simone Vanni 21/02 José Carlos Lada 

24/01 Gerson Borges de Macedo 21/02 Hugo Catossi 

24/01 Juarez Dallagrana 22/02 Hugo Catossi 

24/01 Carlos Bittencourt 01/03 José Carlos Lada 

24/01 Bruno Vosgerau 13/03 José Carlos Lada 

25/01 Vilson Oliveira 13/03 Vilson Oliveira 

25/01 Reginaldo Rodrigues 16/03 Hugo Catossi 

25/01 Moacir Pozzobon 16/03 Albino Vieira 

25/01 Cesar Ponte Dura 20/03 Dirceu Vaz 

25/01 Juarez Morona 21/03 Hugo Catossi 

26/01 José Adriano Fragoso 22/03 José Eurides 

27/01 Adir Gnoatto 24/03 José Carlos Lada 

27/01 Moroni Cordeiro 28/03 Hugo Catossi 
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30/03 Hugo Catossi 06/07 Hugo Catossi 

30/03 José Carlos Lada 06/07 José Eurides 

04/04 Dirceu Vaz 06/07 José Carlos Lada 

04/04 Hugo Catossi 11/07 José Carlos Lada 

11/04 Hugo Catossi 11/07 Hugo Catossi 

12/04 José Carlos Lada 12/07 Hugo Catossi 

18/04 Dirceu Vaz 12/07 José Eurides 

19/04 Dirceu Vaz 12/07 José Carlos Lada 

19/04 Luciano Barboza 13/07 Hugo Catossi 

20/04 José Eurides 13/07 José Eurides 

20/04 José Carlos Lada 13/07 José Carlos Lada 

25/04 Hugo Catossi 13/07 Vilson Oliveira 

25/04 José Eurides 14/07 Hugo Catossi 

25/04 José Carlos Lada 14/07 Narciso Doro 

25/04 Dirceu Vaz 14/07 Luciano Barboza 

25/04 Adir Gnoatto 17/07 Hugo Catossi 

09/05 José Carlos Lada 17/07 José Carlos Lada 

11/05 Hugo Catossi 18/07 Hugo Catossi 

11/05 José Carlos Lada 18/07 José Carlos Lada 

12/05 José Eurides 18/07 Reginaldo Rodrigues 

15/05 Moacir Pozzobon 20/07 Hugo Catossi 

16/05 José Carlos Lada 20/07 José Carlos Lada  

16/05 Juarez Dallagrana 25/07 Hugo Catossi 

19/05 José Carlos Lada 25/07 José Carlos Lada 

23/05 Ozires Kloster 25/07 Narciso Doro 

23/05 Carlos Bittencourt 26/07 José Eurides 

23/05 Albino Vieira 27/07 Juarez Morona 

23/05 José Eurides 31/07 Hugo Catossi 

25/05 Hugo Catossi 31/07 José Carlos Lada 

25/05 José Eurides 04/08 Hugo Catossi 

26/05 Hugo Catossi 04/08 José Eurides 

26/05 Narciso Doro 04/08 Vilson Oliveira 

30/05 José Carlos Lada 07/08 Hugo Catossi 

20/06 Dirceu Vaz 08/08 Hugo Catossi 
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08/08 José Carlos Lada 25/09 Bento Rosa Junior 

09/08 Hugo Catossi 27/09 José Eurides 

09/08 José Carlos Lada 27/09 José Carlos Lada 

09/08 Vilson Oliveira 27/09 Narciso Doro 

10/08 Hugo Catossi 28/09 Hugo 

10/08 Narciso Doro 28/09 José Carlos Lada 

11/08 Hugo Catossi 02/10 José Carlos Lada 

11/08 José Carlos Lada 03/10 Hugo Catossi 

14/08 Hugo Catossi 03/10 José Carlos 

14/08 José Carlos Lada 05/10 Hugo Catossi 

14/08 Narciso Doro 05/10 Simone Vanni 

15/08 Hugo Catossi 05/10 Adir Gnoatto 

15/08 José Carlos Lada 12/10 José Carlos Lada 

16/08 Hugo Catossi 13/10 Hugo Catossi 

16/08 José Carlos Lada 16/10 José Carlos Lada 

17/08 Narciso Doro 19/10 Bento Rosa Junior 

17/08 José Carlos Lada 19/10 Carlos Bittencourt 

21/08 José Carlos Lada 19/10 José Carlos Lada 

22/08 Hugo Catossi 24/10 José Carlos Lada 

22/08 José Carlos Lada 25/10 Juliana Bertol 

23/08 Vilson Oliveira 26/10 Simone Vanni 

24/08 José Carlos Lada 

24/08 Hugo Catossi 

24/08 Dirceu Vaz 

25/08 Vilson Oliveira 

01/09 Hugo Catossi 

05/09 Hugo Catossi 

05/09 José Eurides 

05/09 José Carlos Lada 

06/09 Hugo Catossi 

06/09 José Carlos Lada 

11/09 Vilson Oliveira 

12/09 Simone Vanni 

26/10 Luciano Barboza 

27/10 Hugo Catossi 

01/11 Hugo Catossi 

01/11 José Carlos Lada 

01/11 Simone Vanni 

07/11 Vilson Oliveira 

08/11 José Eurides 

08/11 José Carlos Lada 

09/11 Hugo Catossi 

09/11 Simone Vanni 

09/11 Carlos Bittencourt 

09/11 Albino Vieira 
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09/11 Ozires Kloster 

14/11 Hugo Catossi 

14/11 Vilson Oliveira 

14/11 Juarez Dallagrana 

14/11 Hugo Catossi 

16/11 Hugo Catossi 

16/11 José Carlos Lada 

21/11 José Carlos Lada 

22/11 Hugo Catossi 

24/11 Hugo Catossi 

27/11 José Carlos Lada 

28/11 José Eurides 

28/11 Juarez Morona 

28/11 Narciso Doro 

29/11 José Carlos Lada 

29/11 Hugo Catossi 

05/12 Bento Rosa Junior 

05/12 José Carlos Lada 

05/12 Vilson de Oliveira 

08/12 José Carlos Lada 
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Negociações Coletivas 

✔ Convenções e Acordos Coletivos firmados pelo Sicontiba em 2017 

 

O Sicontiba celebrou 40 Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) e 2 Convenções Coletivas de 

Trabalho (CCT) no ano de 2017, trazendo inúmeros benefícios em favor dos profissionais 

contábeis empregados em escritórios e assessorias da área contábil e também vinculados à 

Sanepar, Copel, Fundação Copel, empresas abrangidas pelo Sicepot-PR e outras empresas dos 

mais diversos ramos de atividade. Benefícios tais como reajustes salariais, abonos, adicionais, 

participações nos lucros, bancos de horas e compensação e prorrogação de jornada. 

 

 SICONTIBA-SESCAP-PR CCT -2018 – Reajuste Salarial, Reajuste VR/VA, entre 

outros benefícios; 

 

 SICONTIBA-SICEPOT-PR CCT 2017-2018 – Reajuste Salarial, Reajuste VR/VA, 

entre outros benefícios; 

 

 SICONTIBA-BERTI CONTADORES ASSOCIADOS SS – EPP – ACT 2017/2018 – 

Compensação de Feriado 

 

 SICONTIBA-BERTI CONTADORES ASSOCIADOS SS – EPP – ACT 2017/2018 – 

Compensação de Sábados 

 

 SICONTIBA-BILANZ OUTSOURCING CONTÁBIL SS – EPP – ACT 2017/2018 – 

Compensação de Feriados 

 

 SICONTIBA-BILANZ OUTSOURCING CONTÁBIL SS – EPP – ACT 2017/2018 – 

Compensação de Sábados 

 

 SICONTIBA-CAPRONI GESTAO CONTABIL EIRELI – ME – ACT 2017/2018 – 

Compensação de Sábados 

 

 SICONTIBA-C.H.A. GESTÃO E CONTABILIDADE LTDA – ME – ACT 2017/2018 – 

Banco de Horas 

 

 SICONTIBA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR – ACT 

2017/2017 – 1º Programa de Aposentadoria Incentivada 
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 SICONTIBA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR – ACT 

2017/2017 – 2º Programa de Aposentadoria Incentivada e 2º Programa de Dispensa 

Voluntária 

 

 SICONTIBA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR – ACT 

2017/2017 – Programa de Participação nos Resultados exercício 2016 

 

 SICONTIBA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR – ACT 

2017/2018 – Reajuste Salarial, Abono, entre outros benefícios 

 

 SICONTIBA-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – ACT 

2017/2017 – Participação nos Lucros ou Resultados exercício 2016 

 

 SICONTIBA-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – ACT 

2017/2018 – Reajuste Salarial, Abono, entre outros 

 

 SICONTIBA-COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – ACT 2017/2017 – Participação 

nos Lucros ou Resultados exercício 2016 

 

 SICONTIBA-COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – ACT 2017/2018 – Reajuste 

Salarial, Abono, entre outros benefícios 

 

 SICONTIBA-COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A – ACT 2017/2017 – Participação nos 

Lucros ou Resultados exercício 2016 

 

 SICONTIBA-COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A – ACT 2017/2018 – Reajuste Salarial, 

Abono, entre outros benefícios 

 

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

Participação nos Lucros ou Resultados exercício 2016 

 

 SICONTIBA-COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – ACT 2017/2018 – 

Reajuste Salarial, Abono, entre outros benefícios 

 

 SICONTIBA-COPEL RENOVÁVEIS S/A – ACT 2017/2017 – Participação nos 

Lucros ou Resultados exercício 2016 
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 SICONTIBA-COPEL RENOVÁVEIS S/A – ACT 2017/2018 – Reajuste Salarial, 

Abono, entre outros benefícios 

 

 SICONTIBA-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A – ACT 2017/2017 – Participação 

nos Lucros ou Resultados exercício 2016 

 

 SICONTIBA-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A – ACT 2017/2018 – Reajuste 

Salarial, Abono, entre outros benefícios 

 

 SICONTIBA-FORCONTÁBIL ASSESSORIA EMPRESARIAL S.S. EPP – ACT 

2017/2018 – Compensação de Sábados 

 

 SICONTIBA-FORCONTÁBIL ASSESSORIA EMPRESARIAL S.S. – EPP – ACT 

2017/2017 – Participação nos Lucros ou Resultados 

 

 SICONTIBA-FUNDAÇÃO COPEL – ACT 2017/2018 – Reajuste Salarial, Abono, 

entre outros benefícios 

 

 SICONTIBA-GRACIOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA – ME – ACT 

2017/2019 – Compensação de Sábados 

 

 SICONTIBA-IOTO INTERNATIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AROMATICOS LTDA  –  ACT 2017-2017 – Compensação de Feriados 

 

 SICONTIBA-IOTO INTERNATIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AROMATICOS LTDA  –  ACT 2017-2017 – Compensação de Sábados 

 

 SICONTIBA-MARMO CONTÁBIL SS LTDA – EPP – ACT 2017/2018 – 

Compensação de Feriados 

 

 SICONTIBA-MARMO CONTÁBIL SS LTDA – EPP – ACT 2017/2018 – 

Compensação de Sábados 

 

 SICONTIBA-MARTINS ALVES CONTABILIDADE LTDA – EPP – ACT 2017/2018 – 

Banco de Horas 
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 SICONTIBA-MOORE STEPHENS BOEING AUDITORES INDEPENDENTES S/S – 

EPP – ACT 2017/2018 – Banco de Horas 

 

 SICONTIBA-MV CONTABILIDADE S/S LTDA – EPP – ACT 2017/2018 – 

Compensação de Feriados 

 

 SICONTIBA-MV CONTABILIDADE S/S LTDA – EPP – ACT 2017/2018 – 

Compensação de Sábados 

 

 SICONTIBA-ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BIZINELLI SS – ME – ACT 2017/2018 – 

Compensação de Sábados 

 

 SICONTIBA-PLANNING CONTADORES SS – EPP – ACT 2017/2018 – Banco de 

Horas 

 

 SICONTIBA-RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA – EPP – 

ACT 2017/2018 – Banco de Horas 

 

 SICONTIBA-SONYC GIBRIM ASSOCIADOS LTDA – EPP  –  ACT 2017-2018 – 

Compensação de Sábados 

 

 SICONTIBA-VALCONTEC CONTABILIDADE S/S – EPP – ACT 2017/2018 – 

Compensação de Sábados 

 

 SICONTIBA-ZONATO CONTABILIDADE LTDA – ME – ACT 2017/2018 – 

Compensação de Sábados 
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Atividades desenvolvidas em 2017 

 

✔ Ingresso de novos associados: 15 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/Allsul.  

 

Novos associados: 

 

Antonio Afonso Ferreira da Silva 

Jodicer Fistarol 

Caroline Adriana da Silva 

Roberta de Oliveira Santos 

Luciana de Oliveira Ferreira 

Felipe da Silva Gama Chaves 

Amauri Gean Ribeiro de Lima 

Rosilene Murbach Maidl 

Daniella Novak 

Marcelo Alexandre da Silva Brixner 

Eliane Leal 

Angelita Roza Lopes 

Anelise Torriani 

Carolina Kinaske de Souza 

João Maria da Silva de Lima 

 

✔ Inclusão de dados no Portal da Transparência do Sicontiba 

Foram incluídos novos itens no Portal da Transparência, aprimorando-o, a exemplo da atualização 

da história da entidade, atualização dos dados da diretoria, criação de link direto com a matéria e 

detalhes da nova sede administrativa e sua inauguração e os painéis da nova sede, quais sejam: 

“A missão do Sicontiba”; “Construímos o legado das gerações vindouras”; “Aqui honramos o 

legado das antigas gerações”; “Sede Campestre e Sede Administrativa”; e “Galeria de ex-

presidentes”. 

 

✔ Cursos e eventos de atualização profissional 

09 cursos foram promovidos no ano com temas atuais, palestrantes experientes, renomados e 

preços abaixo da média de mercado, constatando-se um aumento do número de eventos e de 

inscritos. Em 2017, foram realizados: 

 



 

29 

22/02 - Atualização do ICMS 

23/05 - Substituição Tributária do ICMS – Novidades para 2017  

23/06 - Cruzamento de informações pelo Fisco Federal: DCTF x Sped Contábil x Lalur x EFD-

Contribuições x Per/Dcomp 

25/07 - Como reduzir a carga tributária das entidades sem fins lucrativos 

22/08 - Simples Nacional – Regras para 2018 

25/09 - Prático de Cálculos Trabalhistas com Ênfase na Folha de Pgto, Férias e Rescisões 

27/09 - Simples Nacional Módulo II 

25/10 - Reforma trabalhista – Avanços e Retrocessos 

12/12 - eSocial e a nova legislação trabalhista 

 

✔ Assessoria Jurídica 

O departamento jurídico do Sicontiba oferece atendimento gratuito aos contabilistas associados e 

representados. Em 2017 foram realizados: 

 

 Centenas de atendimentos e de consultorias, nas formas presenciais, por telefone 

ou via e-mail. 

 168 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. 

 93 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. 

 

✔ Ouvidoria 

250 e-mails foram atendidos pela Ouvidoria do Sicontiba no ano de 2017. Foram sanadas dúvidas 

contábeis, esclarecidos procedimentos administrativos e encaminhados elogios, reclamações e 

reivindicações ao conhecimento de órgãos públicos e de entidades. 

 

✔ Secretaria 

4.800 e-mails foram recebidos pela secretaria do Sicontiba no ano de 2017. Dentre os assuntos 

tratados constam reivindicações para o fortalecimento da classe contábil, convites, ofícios, 

publicações, inscrições e esclarecimentos sobre cursos e eventos, inscrições e esclarecimentos 

sobre a Copa Sicontiba/Sescap e agendamento dos espaços da sede campestre. 

 

✔ Impressões realizadas 
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16.946 impressões foram realizadas em 2017, a maioria delas relacionadas a reuniões, ofícios, 

convites, fichas e guias associativas, guias de contribuições, documentos vinculados ao serviço 

jurídico e reservas da sede campestre. 

 

✔ Avisos de cobrança extrajudicial da Contribuição Sindical 

Mais de 9.000 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. 

 

✔ 16ª 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. 

 

✔1º Intercontábeis – Torneio de Futebol Suíço dos Estudantes de Ciências Contábeis do 

Paraná 

O Sicontiba contribuiu com a iniciativa da Comissão de Jovens Lideranças Contábeis no Paraná 

(CRC Jovem PR), disponibilizando estrutura, campos de futebol, etc., para a realização do 1º 

torneio de futebol suíço entre estudantes de ciências contábeis e demais profissionais da 

contabilidade. Houve muita descontração e troca de experiências entre todos os envolvidos, 

atletas, estudantes, profissionais da contabilidade, diretores do Sicontiba e convidados, além de 

novos laços de amizade terem sido firmados. O Sicontiba também chamou a atenção para a 

importante atividade que o sindicato desempenha em defesa e valorização dos profissionais da 

contabilidade, buscando despertar o espírito associados dos jovens estudantes contabilistas. 

 

✔ 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 

Aproximadamente 716 pessoas usufruíram da sede campestre no ano. Foram arrecadados R$ 

7.155,00 dos convidados dos associados e foram recebidos R$ 16.500,00 do SESCAP-PR pela 
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utilização dos associados da entidade patronal. 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 Clifame Clínica Odontológica 

O Sicontiba deixou de disponibilizar dentro da sede administrativa um consultório com 

equipamentos para atendimento aos associados pelos dentistas da Clifame. Os atendimentos, 

mediante convênio, mantendo-se preços abaixo da média de mercado, passaram a ser 

agendados diretamente com a clínica e os atendimentos e tratamentos realizados diretamente na 

sede da Clifame. O Sicontiba não participa com qualquer despesa relacionada. 

 

✔ Convênio Colégio Sesi-PR 

O Sicontiba ampliou a parceria com o Colégio SESI-PR, pois além de serem oferecidos aos 

associados (para seus dependentes) descontos nas mensalidades da educação infantil e do 

ensino médio, a partir de 2017 também passou a ser disponibilizado desconto nas mensalidades 

do ensino médio internacional. 

 

✔ Convênio Certmidia 

O Sicontiba firmou parceria com a Certmidia – Certificado Digital, possibilitando ao profissional da 

contabilidade que esteja em dia com o pagamento da contribuição sindical ter descontos de até 

50% e vantagens exclusivas para a aquisição de certificado digital: e-CNPJ e e-CPF. Dentre 

outros benefícios, desde que preenchidos alguns requisitos, é possível participar das seguintes 

vantagens: Renovação gratuita; Programa de Fidelidade Certmidia; e Revenda Parceria.  

 

✔ Convênio Abrapetite 

O Sicontiba firmou parceria disponível a todos os contabilistas da base, que têm à sua disposição 

os serviços da Abrapetite, que trabalha através do PAT (Programa de Alimentação do 

Trabalhador) com os produtos Cartão Alimentação, Cartão Refeição e Papel Refeição. Além de 

poder o profissional da contabilidade se valer dos benefícios dentro dos seus escritórios, também 

podem recomendar para os respectivos clientes. As recomendações que se transformam em 

negócio geram um rendimento mensal para os contabilistas e ao próprio Sindicato. Dentre os 

diferenciais da parceria estão: taxa fixa mensal abaixo da média de mercado; assessoria para 

inclusão no PAT; auxílio alimentação em caso de falecimento; e remuneração pela parceria. 

 

✔Consulta de viabilidade de imóvel em Curitiba em 48 horas 
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O Sicontiba há muito tempo, em conjunto com algumas entidades contábeis, vinha pleiteando 

mais agilidade da prefeitura de Curitiba quanto à liberação das consultas, o que gerava uma 

completa falta de respeito e consideração para com os profissionais da contabilidade. Com o 

atendimento da reivindicação, a partir de 2017 tornou-se possível consultar a viabilidade de 

um imóvel para comércio em Curitiba em 48 horas.  

 

✔ Nota de Repúdio contra a corrupção no Ministério da Agricultura 

O Sicontiba, defendendo uma classe que se empenha pela transparência das contas públicas e 

das empresas, e que se manifesta constantemente contra qualquer tipo de corrupção, repudiou 

publicamente as atrocidades que vieram a tona com a operação carne fraca, deflagrando-se mais 

uma vez a utilização de cargos públicos para promoção pessoal, recebimento de propinas, além 

do grave prejuízo causado pela venda de produtos vencidos e adulterados. 

 

✔ Nota de Repúdio pedindo a Renúncia do Presidente da República 

O Sicontiba repudiou publicamente a gravação de conversa revelada entre um dos maiores 

empresários do país com o Presidente da República, dando aval para pagamento de propina, 

perdendo assim legitimidade e fidedignidade para continuar à frente do Brasil, pois o bom senso 

deve prevalecer. 

 

✔ Reivindicações à Receita Federal 

O Sicontiba expôs as reivindicações da classe contábil à Receita Federal em relação a alguns 

assuntos de interesse da categoria. Após muito diálogo e insistência do Sicontiba, em conjunto 

com algumas entidades, foi prorrogado o prazo de entrega da DIRF (Declaração do Imposto de 

Renda Retido na Fonte) até o último dia útil de fevereiro 2017, liberando o programa gerador. 

 

✔ Articulação de parcerias com a Prefeitura Municipal de Curitiba 

O Sicontiba, em conjunto com outras entidades contábeis, reuniu-se com o prefeito para fortalecer 

parcerias em torno de questões importantes para a classe contábil e a sociedade. Foram 

enaltecidos a responsabilidade social dos contabilistas, o apoio às arrecadações para os Fundos 

da Criança e do Adolescente e do Idoso, por meio da destinação de imposto devido, a 

permanência do espaço sala do contabilistas dentro da prefeitura, enfim, dando continuidade e até 

mesmo fortalecendo os laços entre a prefeitura e o Sicontiba. 

 

✔ Apoio às Manifestações, Campanhas de Conscientização e Projetos 

O Sicontiba, que tem finalidade social, apoiou a campanha Declare Certo, que tem o objetivo de 

orientar gratuitamente os paranaenses sobre o preenchimento da declaração de Imposto de 
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Renda, bem como apoiou a manifestação contra o aumento de impostos (o chamado “sossega 

leão”) e mau uso do dinheiro público. Também se posicionou favoravelmente ao Projeto de Lei do 

Vereador Helio Wirbiski que sugere a criação do alvará provisório de localização e de 

funcionamento em Curitiba para pequenas e microempresas. De acordo com a proposta, teriam o 

direito ao alvará provisório, com vigência de 360 dias, as empresas com até cem metros 

quadrados e que não ofereçam riscos para a população. O benefício está em desburocratizar o 

sistema, permitindo que os órgãos envolvidos no processo possam direcionar os seus trabalhos 

para casos mais complexos. O Sicontiba também se posicionou em prol da classe contábil 

reivindicando aos órgãos a integração de Curitiba à Redesim (Rede Nacional para a Simplificação 

do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios).  

 

✔ Reengenharia administrativa para se adequar a extinção da obrigatoriedade de 

recolhimento da Contribuição Sindical, conforme reforma trabalhista prevista na Lei nº. 

13.467, de 13 de julho de 2017. 

O Sicontiba, assim como os demais 17.000 sindicatos no Brasil, teve que se adequar a reforma 

trabalhista aprovada no congresso nacional (vigência a partir de novembro de 2017), em especial 

pela extinção da obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical, que sempre foi a maior 

fonte de receita da entidade, tornando-se opcional aos profissionais da categoria dos profissionais 

da contabilidade, sejam liberais, autônomos ou empregados. Como resultado desta mudança, 

pensando no orçamento sindical, inclusive em valores gastos com a obra da reforma e ampliação 

da sede administrativa e até mesmo na sobrevivência da entidade, houve estratégia de redução 

dos custos com diversos prestadores de serviços. Reduzimos o valor contratado junto à empresa 

de disparo de e-mails Dinamize e a empresa de monitoramento Giro. Rescindimos o contrato com 

alguns prestadores de serviços, a exemplo da assessoria de imprensa, Euro Print e NYT-TEL.  

 

✔ Construção da nova sede administrativa 

 

Com o objetivo atender melhor a classe contábil e contribuir para o desenvolvimento da 

profissão, partindo da ideia do Presidente Hugo Catossi, os envolvidos diretamente no projeto e 

na execução da construção da nova sede administrativa trabalharam arduamente, diariamente e 

com dedicação extrema. 

 

Foram tomadas diversas medidas financeiras para a concretização de mais esse sonho, a 

exemplo de contenção de despesas com a redução de gastos.  

 

Por questão de segurança jurídica e respeito à legislação, houve diversas análises prévias, tais 

como orçamentos, elaboração de projeto arquitetônico, sondagem no terreno, elaboração dos 
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projetos complementares (estrutural, fundação, elétrico, telefonia, hidrosanitário), conversas na 

Secretaria Municipal de Urbanismo de Curitiba, compra de potencial construtivo, constituição de 

uma comissão de obra com agentes fiscalizadores internos, contratação de construtora para a 

fase bruta da obra e para alguns itens de acabamentos, aprovação do projeto legal na PMC, 

expedição do Alvará de Construção, entre outras frentes de trabalho realizadas até a expedição 

do CVCO (habite-se) e do registro imobiliário.  

 

Foram registrados diariamente e detalhadamente todos os principais atos e fatos relacionados a 

obra em um relatório cronológico, que conta com mais de 100 páginas.  

 

O Presidente Hugo Catossi foi o administrador da obra, enquanto o Secretário Geral José 

Carlos Lada e o Tesoureiro Geral José Eurides Borges Filho foram os agentes fiscalizadores. 

 

Foi apresentado (concomitantemente a realização da obra) um relatório de gastos da 

construção, que está disponível no Portal da Transparência do Sicontiba.  

 

Em suma, no dia 17 de janeiro de 2017 iniciou-se a construção da nova casa dos 

profissionais da contabilidade de Curitiba e Região, tendo sua conclusão no mês de julho de 

2017, sendo uma sede moderna e belíssima, inaugurada em 18 de agosto de 2017.  

 

Trata-se de um sonho que ganhou paredes, portas, janelas e forma, cumprindo-se mais uma 

promessa da gestão, sendo efetivamente um presente aos profissionais da contabilidade, 

dando um upgrade e mais visibilidade para os respectivos profissionais.  

 

✔ Inauguração da nova sede administrativa em 18/08/2017 

 

Para enaltecer a realização da meta e do sonho da construção da nova casa dos profissionais da 

contabilidade de Curitiba e Região, foi realizada uma belíssima e econômica solenidade de 
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inauguração no dia 18/08/2017, em que houve um cerimonial, homenagens, descerramento da 

placa de inauguração e coquetel para os associados, diretores, autoridades e demais convidados. 

O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, convidou para se juntar a ele os ex-presidentes 

presentes: Adão Loureiro (1981-1987), Altevir Burbello (1990-1992), Divanzir Chiminacio (2002-

2004), Narciso Doro (2018-2013) e representando o saudoso Irineu Zanuzzo (1993-2001), Marilu, 

sua esposa. Na sequência, com a ajuda de todos, Hugo descerrou a placa de inauguração 

simbolizando a entrega do prédio para os contabilistas. 

 

  

 

Houve uma homenagem especial àqueles que colaboraram efetivamente e doaram muito de si 

para a concretização da meta e do sonho da construção da nova sede do Sicontiba, quais sejam: 

vice-presidente do Sicontiba, Dirceu Vaz; os diretores José Carlos Lada e José Eurides Borges 

Filho; o assessor jurídico Ricardo Weber; o membro do Conselho Consultivo Narciso Doro; o 

presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, Marcos Rigoni; e o vereador Hélio 

Wirbiski. 

 

Durante toda a solenidade, foram relembrados momentos marcantes do Sicontiba, como a sua 

fundação em 1923 e as aquisições da sede administrativa em 1989 e da sede campestre em 

1995, na cidade de Colombo. Também foi reforçado o espírito inovador e empreendedor de Hugo 

que permitiu a construção de uma nova sede. 

 

 

Abaixo o cerimonial 
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Boa noite a todos! 

Inicialmente, registramos a presença nesta solenidade das autoridades. 

O SICONTIBA tem a missão principal de defender os interesses dos profissionais da contabilidade 

na qualidade de profissionais liberais e empregados em escritórios de contabilidade, auditoria, 

perícia e demais empresas em geral. 

Com quase 94 anos de existência, tem uma linda história de conquistas, parcerias com entidades 

e diversas lutas por mais valorização e defesa dos interesses dos profissionais da contabilidade, 

que atualmente sob sua representação abrange aproximadamente 14.000 profissionais, 

distribuídos em 29 cidades (Curitiba e Região). 

O Sindicato dos Contabilistas no Estado do Paraná, que passou a se chamar Sindicato dos 

Contabilistas de Curitiba no ano de 1986, em um ato nobre, abrindo mão de parte da sua base 

territorial na década de 80, ajudou a criar os Sindicatos de Maringá, Paranavaí e Cascavel, o que 

gerou a soma de pelo menos 5 sindicatos no Estado, conforme prevê a legislação, já que 

previamente existentes na época os Sindicatos de Ponta Grossa e Londrina, possibilitando assim 

a criação da Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná no ano de 1.980, desde então 

contribuindo diretamente com o desenvolvimento e o crescimento da mesma, sendo leal e 

parceiro, filiando-se e indicando alguns membros para o corpo diretivo. 

O SICONTIBA ajudou a criar a Academia de Ciências Contábeis do Paraná, participando da sua 

fundação em 29 de julho de 1.977, entidade esta que, dentre outras funções, colabora com o 

desenvolvimento da ciência contábil. Contribuiu também com a criação do SESCAP-PR, entidade 

esta patronal e da categoria econômica de primeiro grau representante das empresas de serviços 

contábeis e empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas, além de 

contemplar outras atividades empresariais incorporadas. 

O SICONTIBA foi uma das entidades que expressamente reivindicou a regulamentação da 

profissão dos profissionais da contabilidade, sendo que em 27 de maio de 1.946 a profissão foi 

enfim regulamentada via Decreto-Lei de nº. 9.295, criando-se o Conselho Federal de 

Contabilidade juntamente com os Conselhos Regionais, que tem a finalidade de registro e 

fiscalização do exercício profissional, além de promover educação profissional continuada. 

É fato histórico que o SICONTIBA coordenou a instalação e contribuiu diretamente para a 

constituição do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, auxiliando na eleição do primeiro 

presidente, sendo no total 9 membros, dos quais 6 contadores e 3 guarda-livros, inclusive na 

época tendo cedido espaço provisório para o funcionamento do CRCPR. 

O SICONTIBA, em tempo passado, adquiriu um terreno na Rua Lourenço Pinto nº. 196, nesta 

capital, juntamente com o CRCPR, tendo 2/9 de propriedade na época, sendo que vendeu sua 

parte ao CRCPR visando colaborar com esse para a construção do Edifício do Contabilista. 

Nesses 94 anos de existência, o SICONTIBA colaborou com o desenvolvimento da contabilidade 

e com a classe dos profissionais da contabilidade, levantando várias bandeiras em defesa e 
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valorização dos mesmos. Citamos alguns exemplos de fatos históricos que constam nos anais da 

entidade, vale a pena, dentre tantos outros, relembrar de alguns: 

- Desde o ano de 1.983 tem indicado profissionais da contabilidade para atuação e representação 

no Conselho Municipal de Contribuintes de Curitiba, participando dos julgamentos deste órgão 

administrativo fiscal. 

- No dia 23 de agosto do corrente ano estará completando 94 anos de existência, ao qual pedimos 

uma salva de palmas. 

- Em 01º de março de 1.989, o saudoso ex-presidente do Sicontiba, Gilberto Nassif, adquiriu a 

sede social própria aqui na Avenida Senador Souza Naves nº. 381, inaugurando  em 22 de abril 

de 1.989, a qual contribuiu em muito para o exercício das atividades e o atendimento da categoria. 

- Em junho de 1.995, o saudoso ex-presidente do Sicontiba, Sr. Irineu Zanuzzo, cumprindo com a 

sua promessa de gestão, adquiriu a Sede Campestre em Colombo. 

Percebe-se que ao longo de mais de 9 décadas de história a entidade superou dificuldades e se 

reinventou várias vezes para poder prosseguir sua caminhada. 

Retomando-se aos tempos hodiernos, o atual presidente do SICONTIBA, Pedro Hugo Catossi, 

assumiu o posto máximo da entidade em 01º de janeiro de 2.014, sendo que tem um histórico de 

longa data no corpo diretivo da entidade, pois faz parte da diretoria há mais de 20 anos, 

exercendo anteriormente os cargos de diretor de relações públicas, diretor cultural, secretário 

geral e vice-presidente. É servidor autárquico federal, trabalhando no Conselho Regional de 

Contabilidade do Paraná há mais de 41 anos. No referido órgão de registro e fiscalização 

profissional exerceu diversos cargos, inclusive tendo sido fiscal, atualmente executando a função 

de Diretor Operacional. Sempre atuou sob a premissa de valores éticos e transparentes, sendo 

um visionário. Recebeu algumas homenagens, vejamos: pelo CRCPR em 08 de dezembro de 

1.997, conforme portaria nº. 24, recebendo um voto de louvor, ante a forma de atuação na gestão 

1994/1997 do órgão, mostrando-se um atento cumpridor de tarefas, tendo uma consciência de 

pacificador e sendo um irredutível homem de bem; e também em 08 de dezembro de 2.016, pela 

Câmara Municipal de Curitiba, recebendo o prêmio de servidor público padrão, título este criado 

pela Lei 10.680/2003, que visa destacar servidores que são exemplos a serem seguidos no 

âmbito do funcionalismo público. 

Mesmo vivendo em uma sociedade individualista em que não há efetiva comunhão entre as 

pessoas, pois se nota, salvo algumas exceções, que cada um pensa somente em seus interesses 

pessoais, deixando de lado o bem comum. E mesmo sendo notório que o país está conturbado, 

vivendo uma grave crise ética, constatando-se que a retidão está deixando de ser um bem comum 

entre todos os níveis, Pedro Hugo Catossi não se deixou contaminar com as pessoas sem 

nenhuma ética e que visam apenas interesses pessoais acima de tudo. Pelo contrário, foi buscar 

mais motivação ainda, sempre prezando pela fraternidade e buscando passo a passo a conquista 

de “dias melhores”. 
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As inovações sempre geram polêmicas e desafios, mas há momentos em que é preciso surgir um 

novo pensamento, em certo ponto ousado, para quebrar velhos hábitos e romper os paradigmas. 

As entidades estão acima de qualquer vaidade do ser humano e de qualquer interesse pessoal, 

devendo-se sempre ser exaltada a finalidade comum e a impessoalidade que se espera. 

Quando assumiu a presidência do SICONTIBA em 2.014, juntamente com os 33 diretores da 

gestão 2014/2016, o objetivo sempre foi claro: transformar o Sicontiba para melhor, aproveitando 

as experiências de sucesso e buscando inovar em diversas frentes estratégicas. 

Logo de início foi obrigado a tomar decisões e posições que não agradaram algumas pessoas. 

Não obstante, com sabedoria focou no objetivo maior que era e é defender e valorizar os 

profissionais da contabilidade, visto que estes sim, mais do que ninguém sofrem para exercer a 

profissão de forma digna, pois caminham lado a lado com a concorrência desleal agressiva, a 

autodesvalorização profissional, a excessiva burocracia, as milhões de normas e obrigações 

acessórias complexas e que mudam a todo instante, além de conviver com o atendimento de 

alguns órgãos públicos que não prestam serviços com qualidade e eficiência. 

Juntamente com seus 33 diretores, mantendo-se as conquistas anteriores, o Sicontiba foi 

transformado para melhor no primeiro mandato 2014/2016, procedendo com inúmeras melhorias, 

ampliações e mudanças para o crescimento da entidade, em especial fazendo uma reengenharia 

administrativa e uma gestão de redução árdua das despesas em diversas frentes. 

Dezenas de projetos foram criados em curto lapso temporal, os quais transformaram o 

SICONTIBA. Não vamos mencioná-los um a um para não alongar ainda mais a presente 

solenidade. Aliás, todos eles podem ser visualizados no portal da transparência, página virtual 

online esta que se trata de uma inovação no âmbito sindical, a qual traz diversas informações 

importantes sobre o Sindicato, a exemplo das atividades desenvolvidas, demonstrações contábeis 

e outros dados e fatos. Valorizando a nobre atividade de participação em entidades sem 

remuneração e com amor à causa sindical, Pedro Hugo Catossi sempre teve em suas premissas 

o espírito de colaboração, tendo o intuito de fazer algo positivo a uma entidade e a uma classe, 

afinal de contas ninguém é obrigado a ser presidente de uma entidade sem fins lucrativos. 

Estando no cargo de presidente e assumindo esta responsabilidade, em respeito ao juramento 

feito na posse e as obrigações estatutárias e legais, nada mais justo do que simplesmente atuar 

estritamente sob as regras morais e normativas para as quais o SICONTIBA foi criado. Sob este 

contexto de uma soma de inúmeras frentes de trabalho, também de forma pioneira foi extinta a 

verba de representação do presidente. 

Como resultado de um trabalho árduo de contenção de gastos, o caixa do SICONTIBA em pouco 

tempo cresceu de forma positiva e exponencial, tendo estabilidade de disponibilidade financeira 

positiva, gerando um sentimento ao Presidente Hugo de que poderia utilizar parte do valor para 

fazer um “algo a mais” para a nobre classe contábil, bem como de que poderia contribuir ainda 

mais um pouco com a sua permanência no cargo de presidente, trazendo novos projetos e ideias. 
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Optou então por se candidatar para o cargo de presidente na gestão 2017/2019, tendo como meta 

construir a nova sede administrativa do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região, pois a 

existente foi construída em 1.957 e estava com sérios problemas estruturais, sendo que o espaço, 

muito útil até então, não tinha mais condições de atender a contento os contabilistas, associados 

e visitantes. 

Assim surgiu e passou a ser viável o projeto da construção da nova casa dos profissionais da 

contabilidade de Curitiba e Região. Com este projeto inovador, somado aos demais projetos do 

plano de gestão apresentado, foi reeleito em 01º de novembro de 2.016, em conjunto com a 

diretoria, para o mandato na gestão “fazendo a diferença” 2017/2019, sendo a aprovação 

expressiva pelos associados, no percentual de 94,74% dos votos válidos. 

Após muito trabalho e esforço para tornar o sonho em realidade, no dia 17 de janeiro de 2.017 

iniciou-se a construção da nova casa dos profissionais da contabilidade de Curitiba e Região, 

tendo a sua conclusão em 30/06/2017. 

SENHORAS e SENHORES! 

Hoje é um dia de festa e também de agradecimento a pessoas especiais que contribuíram 

significativamente para tornar exitoso mais esse sonho em realidade. 

Fica registrado um agradecimento a toda a diretoria do SICONTIBA e a todos os associados, pois 

sem vocês a entidade não evolui. 

Faz-se também uma menção especial de lembrança e agradecimento a todos os presentes e a 

tantos outros que fizeram parte da história deste Sindicato, o NOSSO SICONTIBA! 

Passamos a palavra ao Presidente do SICONTIBA, Sr. Pedro Hugo Catossi, o qual, 

merecidamente, terá a honra de descerrar a placa de inauguração da NOVA CASA DOS 

PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE de Curitiba e Região Metropolitana. Todavia, em 

momento anterior, fará uma homenagem a algumas pessoas especiais, entregando uma placa 

com os seguintes dizeres: 

“Uma homenagem especial àqueles que colaboraram efetivamente e doaram muito de si para a 

concretização da meta e do sonho da construção da nova casa dos profissionais da contabilidade 

de Curitiba e Região. Muito obrigado!” 

“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso 

corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo 

da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós 

mesmos.” (Fernando Andrade) 

Obrigado pela presença de todos e uma ótima noite!!! 

 

Fotos da inauguração da nova sede administrativa do Sicontiba em 18/08/2017 
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Sicontiba em Ação  

 

O Sicontiba realizou durante todo o ano de 2017 diversas atividades em defesa e 

valorização dos profissionais da contabilidade, 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 
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frentes de atuação por menos tributos, menos burocratização, menos corrupção e mais 

transparência. Abaixo segue uma relação das publicações e matérias divulgadas no que 

se refere a algumas das diversas atividades desenvolvidas no ano de 2017. 

 

Alvará provisório, Redesim e agenda de encontros são temas de reunião entre entidades 

contábeis e o novo secretário de Urbanismo de Curitiba 

Publicado em 10/01/2017 

 

Entidades contábeis do Estado (Sicontiba, CRCPR e Sescap-PR) estiveram reunidas hoje, dia 10 

de janeiro, com o novo secretário de Urbanismo de Curitiba, Marcelo Ferraz Cesar, e o chefe de 

gabinete da secretaria, Almir Carlos Bornancin. 

O motivo do encontro foi a agenda que as entidades mantinham com a secretaria a cada 15 dias 

para resolverem os casos mais complexos envolvendo a abertura de empresas e as implantações 

em Curitiba do alvará provisório e da Redesim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e 

da Legalização de Empresas e Negócios). 

 

“São ações que vão beneficiar, principalmente, a nossa sociedade”, resumiu o presidente do 

Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi. 
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Se o alvará provisório for adotado, por exemplo, calculam as entidades contábeis que cerca de 

80% da demanda da secretaria seria resolvida de maneira prática e rápida. 

 

O secretário se mostrou aberto às propostas. Disse que a agenda de encontros entre as 

entidades e a secretaria continua e, se referindo ao alvará provisório e à Redesim, falou que fará 

tudo o que for possível para desburocratizar o sistema. 

Ferraz pontuou ainda que vai intensificar e focar o trabalho da secretaria de Urbanismo em três 

frentes: desburocratização, fiscalização e aproximação com diferentes setores da prefeitura e da 

sociedade. 

O CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná) foi representado pelo presidente 

Marcos Rigoni e pelo vice-presidente de relações sociais, Narciso Doro, e o Sescap-PR (Sindicato 

das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações 

e Pesquisas no Estado do Paraná) pelo presidente Mauro Kalinke e pelo diretor Luiz Fernando 

Ferraz. Também participou da reunião o vereador Helio Wirbiski (PPS). 

 

 

12 de janeiro, Dia do Empresário Contábil 

Publicado em 12/01/2017   
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Artigo: Mais profissionalismo e menos corporativismo, por favor 

Publicado em 18/01/2017 

 

A má gestão pública é hoje o tendão de Aquiles do brasileiro. É o nosso ponto fraco e a culpada 

pela imensa maioria dos problemas que hoje atinge e aflige eu, você e qualquer cidadão de bem. 

Se hoje não há médicos suficientes dentro dos hospitais, se não há professores nas escolas, se 

não há as condições mais básicas de saúde e higiene chegando a todos os brasileiros, é culpa 

sim da má gestão dos recursos públicos. 

Se você se sente inseguro ao chegar em casa, se fica indignado quando é maltratado dentro de 

repartições públicas ou quando os serviços oferecidos são precários, dentre outras coisas, é tudo 

culpa sim de uma administração pública ineficiente. 

Pior, essa mesma ineficiência em gerir está ligada diretamente a algo que o brasileiro já conhece 

desde o descobrimento de suas terras há mais de 500 anos: a corrupção. 
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É triste ver que começam e terminam mandatos e os problemas só se multiplicam. Mais 

falcatruas. Mais políticos afastados. Falta dinheiro para isso. Falta dinheiro para aquilo. Vide o 

belo exemplo que, em 2016, o governo do Rio de Janeiro nos deu decretando estado de 

calamidade pública devido ao agravamento da crise financeira. Um dos Estados mais ricos e 

desenvolvidos do país. 

Isso só acontece porque o Brasil vem insistindo em um modelo de gestão infrutífero e inoperante. 

O que a gente vê hoje é um excesso de faltas: falta de planejamento, falta de comprometimento, 

falta de fiscalização, falta de ética, falta de pessoal qualificado, falta de um olhar coletivo e falta de 

vergonha na cara. 

Nós, os contabilistas, talvez mais do que qualquer outro profissional, sentimos na pele diariamente 

os estragos que a ineficiência da gestão pública causa. 

Felizmente, existe salvação. Há iniciativas louváveis, mas elas precisam pipocar mais. A Redesim, 

por exemplo, foi uma ótima sacada que permitiu a integração de orgãos estaduais, municipais e a 

federação, simplificando procedimentos em casos de abertura, fechamento e alteração de 

empresas. Apesar disso, na prática, ainda não está funcionando como deveria, não pelo menos 

em Curitiba, onde eu venho acompanhando as tratativas de perto. 

Enfim, é de mais profissionalismo e de menos corporativismo que a gente necessita. Não é uma 

questão de luxo; é necessidade, é sobrevivência mesmo. Precisamos de governantes alinhados e 

comprometidos com a eficiência do nosso sistema e o bem-estar do povo. 

É imprescindível também que cada cidadão faça a sua parte, acompanhando os passos dos 

nossos governantes, cobrando-os quando for necessário e agindo sempre de maneira honesta em 

suas vidas. Assim, certamente, teremos um país mais justo e igualitário. É o que todos queremos, 

tenho certeza. 

 

 

Mais prazo para a entrega da DIRF, reivindicam entidades contábeis do Paraná à Receita 

Federal 

Publicado em 20/01/2017 
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O prazo para a entrega da DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) foi 

antecipado em quase 15 dias neste ano e, para piorar, o programa gerador da obrigação 

acessória ainda não foi disponibilizado pela Receita Federal. A data limite para o envio da 

declaração é 15 de fevereiro. 

Sem o programa gerador e com menos tempo para trabalhar, muitos contabilistas têm recorrido à 

Ouvidoria do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) e a outras entidades contábeis do 

Estado demonstrando preocupação. 

Cientes da gravidade do caso, o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, e representantes do 

CRCPR, do Sescap-PR e da Fecopar estiveram reunidos hoje, dia 20 de janeiro, com o delegado 

e o delegado adjunto da Receita Federal em Curitiba, Arthur Cezar Rocha Cazella e Edair Ribeiro 

da Silva, e o assistente técnico da Receita, Luiz Omar Setúbal Gabardo, para reivindicar que o 

prazo seja estendido para 60 dias após a liberação do programa pela Receita ou pelo menos até o 

último dia útil de fevereiro. 
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“O governo cria exigências e joga a bomba na mão dos contabilistas. Isto não está certo. A DIRF 

é uma obrigação que exige cuidado no seu preenchimento. É um prazo curto demais e uma tarefa 

quase impossível para os contabilistas que atendem várias empresas”, pontuou Hugo. 

O delegado da Receita Federal em Curitiba se mostrou solidário à preocupação das entidades, 

disse que vai levar o pedido a instâncias superiores e ficou ainda de agendar uma reunião entre 

os representantes dos contabilistas e o superintendente da Receita Federal, Luiz Bernardi. Como 

o tempo é curto, caso o encontro não aconteça logo, se prontificou a conversar pessoalmente com 

Bernardi sobre o assunto. 

“Vocês são os principais parceiros da Receita Federal. As portas aqui estão sempre abertas”, 

disse Cazella. 

Também participaram da reunião o vice-presidente de relações sociais do CRCPR (Conselho 

Regional de Contabilidade do Paraná), Narciso Doro, o vice-presidente de fiscalização, ética e 

disciplina do CRCPR, João Weber, 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, a gerente geral do Sescap-PR, Erinéia Araújo, e o diretor 

administrativo da Fecopar (Federação dos Contabilistas do Paraná), Luiz Amorim. 

 

Entidades contábeis insistem na prorrogação do prazo de entrega da DIRF e fazem nova 

exigência à Receita Federal 

Publicado em 26/01/2017 

 

No dia 25 de janeiro, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo 

Catossi, e representantes do CRCPR, do Sescap-PR e da Fecopar estiveram conversando com o 

superintendente da 9ª região da Receita Federal, Luiz Bernardi, sobre o prazo de entrega da DIRF 

(Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte). 

As entidades reforçaram o pedido para que o prazo de entrega da obrigação acessória seja 

estendido para 60 dias após a liberação do programa pela Receita ou pelo menos até o último dia 

útil de fevereiro. 

O superintendente informou que a reivindicação já foi repassada para Brasília, para o secretário 

da Receita Federal, Jorge Antonio Deher Rachid. 
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Erinéia Araújo (Sescap-PR), Hugo Catossi (Sicontiba) e João Gelásio Weber (CRCPR) 

No dia 20, as entidades já haviam feito a reivindicação ao delegado da Receita Federal em 

Curitiba, Arthur Cezar Rocha Cazella, ao delegado adjunto, Edair Ribeiro da Silva, e ao assistente 

técnico Luiz Omar Setúbal Gabardo. 

Clique aqui ou sobre a imagem abaixo para ler o ofício que foi entregue à Receita. 

Também participaram da reunião, no dia 25, o delegado da Receita, Arthur Cezar Rocha Cazella, 

o assessor de comunicação da Receita, Vergílio Concetta, o vice-presidente de Fiscalização, 

Ética e Disciplina do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná), João Gelásio 

Weber, o presidente da Fecopar (Federação dos Contabilistas do Paraná), Divanzir Chiminacio, o 

presidente e a gerente geral do Sescap-PR (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das 

Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas), Mauro Kalinke e Erinéia 

Araújo, e os diretores do Sescap-Campos Gerais, José Santos Bueno e Ricardo Denck. 

 

Prorrogado o prazo de entrega da DIRF até o dia 27/02 após reivindicações do Sicontiba e 

demais entidades contábeis; a Receita Federal também já liberou o programa gerador 

Publicado em 27/01/2017 

http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Ofi%CC%81cio-Receita-Federal-20-01-2017.pdf
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Após reivindicações do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) e demais entidades 

contábeis do Estado e do país, a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da DIRF 

(Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) até o último dia útil de fevereiro. 

Ou seja, o prazo da DIRF foi estendido até as 23h59min59s, horário de Brasília, do dia 27 de 

fevereiro de 2017. A Receita também liberou o programa gerador. Para acessá-lo, clique aqui. 

A Instrução Normativa 1.686 que definiu a prorrogação do prazo e a disponibilização do programa 

gerador foi publicada hoje, dia 27 de janeiro, no Diário Oficial da União. 

O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, e representantes de outras entidades contábeis do 

Estado (CRCPR, Sescap-PR e Fecopar) estiveram reunidos recentemente com o superintendente 

da 9ª região da Receita Federal, Luiz Bernardi, o delegado da Receita em Curitiba, Arthur Cezar 

Rocha Cazella, o delegado adjunto, Edair Ribeiro da Silva, e o assistente técnico Luiz Omar 

Setúbal Gabardo, reivindicando a prorrogação do prazo. 

 

Sicontiba amplia parceria com o Colégio SESI-PR e agora contabilistas têm descontos nas 

mensalidades da educação infantil, do ensino médio e do ensino médio internacional 

Publicado em 01/02/2017 

 

O Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) ampliou a parceria com o Colégio SESI-PR e 

agora contabilistas em dia com a contribuição sindical têm descontos nas mensalidades da 

educação infantil, do ensino médio e do ensino médio internacional. As matrículas estão abertas. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirf-declaracao-do-imposto-de-renda-retido-na-fonte/tabelas-pgds/programa-gerador-da-declaracao-dirf-2017
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=79991
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São várias unidades do colégio espalhadas por 45 cidades do Estado. Só dentro da base do 

Sicontiba há opções em Araucária, Bocaiúva do Sul, Campo Largo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, 

Pinhais, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, Rio Negro e São José dos Pinhais. 

Para conferir os preços e os descontos de 2017, entre em contato diretamente com a unidade 

desejada e informe que você é contabilista e está em dia com o pagamento da contribuição 

sindical ao Sicontiba. 

Clique aqui para conhecer melhor o Colégio SESI-PR. 

Clique aqui para saber onde ficam as unidades do colégio e encontrar os contatos. 

Confira mais informações sobre o ensino médio internacional e o ensino médio nos cartazes 

abaixo. 

 

http://www.sesipr.org.br/colegiosesi/
http://www.sesipr.org.br/colegiosesi/unidades/?ref=menu4
http://www.sesipr.org.br/colegiosesi/internacional/
http://www.sesipr.org.br/colegiosesi/internacional/
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ATENÇÃO: Sicontiba está atendendo temporariamente em outro endereço 

Publicado em 4/02/2017 

http://www.sesipr.org.br/colegiosesi/
http://www.sesipr.org.br/colegiosesi/
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EDITAL: Recolhimento da contribuição sindical 2017 

Publicado em 8/02/2017 

 

RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

Vencimento em 28 de fevereiro de 2017 

O Sindicato dos Contabilistas de Curitiba – SICONTIBA, sediado na Avenida Senador Souza 

Naves nº 381, Cristo Rei, CEP: 80.050-040, Curitiba-PR, registrado no CNPJ/MF sob nº 

76.686.963/0001-52, em cumprimento ao estabelecido no artigo 605 da CLT, pelo presente Edital 

comunica a todos os profissionais que compõe a categoria dos contabilistas em sua base 

territorial, composta pelos municípios de 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, 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, Tunas do Paraná e Curitiba, no Estado 

do Paraná, que em Assembleia Geral da CNPL – Confederação Nacional das Profissões Liberais, 

havida em 29/11/2016, foi deliberada e aprovada a proposta de sua Diretoria para a Contribuição 

Sindical Urbana de 2017 no valor de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), tributo anual 

e compulsório (obrigatório), o qual deverá ser recolhido em nome do SICONTIBA até o dia 

28/02/2017. Os profissionais receberão a Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana 

(GRCSU-2017) pelos correios. Caso o profissional não a receba, por qualquer motivo, deverá 

então solicitar sua GRCSU através do telefone: (41) 3077-3553 ou via e-

mail: financeiro@sicontiba.com.br. Para os profissionais de contabilidade empregados, a 

contribuição sindical corresponde a um dia de trabalho a ser descontado dos vencimentos de 

março de 2017, repassando mediante guia ao Sindicato. Ressaltamos que, prevista no artigo 578 

e seguintes da CLT, a contribuição sindical é compulsória e devida por todos aqueles que 

participam de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão 

mailto:financeiro@sicontiba.com.br
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liberal/profissão regulamentada (Categoria Diferenciada), e deve ser recolhida em favor da 

entidade sindical representativa da categoria, independente do profissional estar ou não 

associado ao sindicato. O inadimplemento da obrigação pode gerar como sanção a suspensão do 

exercício profissional (Art. 599 da CLT), sem prejuízo das penalidades financeiras e atos de 

cobrança. 

 

Curitiba, 08 de fevereiro de 2017 

PEDRO HUGO CATOSSI 

Presidente do Sicontiba 

 

Os três editais da Contribuição Sindical Urbana 2017 foram publicados no Jornal Indústria e 

Comércio nas edições dos dias 25/01/2017, 01/02/2017 e 08/02/2017. 

 

Aviso de vencimento para o recolhimento da Contribuição Sindical 2017 para os 

profissionais liberais da Contabilidade 

Publicado em 15/02/2017 

 

Prezado(a) Contabilista, 

➥ Comunicamos a Vossa Senhoria que o recolhimento da Contribuição Sindical 2017 deverá ser 

realizado até o dia 28/02/2017, pois, conforme a lei, o vencimento se dá no último dia útil do mês 

de fevereiro para os profissionais liberais e autônomos. 

➤ No presente exercício de 2017, o valor deste tributo compulsório (obrigatório) para os 

profissionais liberais é de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), conforme aprovado em 

assembleia pela CNPL. 

➤ A guia de recolhimento já foi emitida pelo correio para o endereço cadastrado perante o 

Sindicato. 

➥ Caso não tenha recebido a guia, por qualquer motivo, pedimos que solicite a GRCSU através 

do telefone (41) 3077-3553 ou via e-mail: financeiro@sicontiba.com.br. 

➤ No que se refere aos profissionais da contabilidade empregados, a contribuição sindical 

corresponde a um dia de trabalho a ser descontado dos vencimentos de março de 2017, 

repassando a empresa o valor mediante guia ao Sindicato que efetivamente representa a 

categoria profissional dos contabilistas, no caso do SICONTIBA. 

➥ Os sócios e proprietários de escritório de contabilidade, auditoria e perícia também são 

obrigados a pagar a contribuição sindical ao SICONTIBA, na qualidade de profissional liberal – 

pessoa física. 

mailto:financeiro@sicontiba.com.br
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➤ Ressaltamos que, prevista no art. 578 e seguintes da CLT e no art. 8º, inciso IV da Constituição 

Federal de 1988, a contribuição sindical é compulsória e devida por todos aqueles que participam 

de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal/profissão 

regulamentada (Categoria Diferenciada), e deve ser recolhida em favor da entidade sindical 

representativa da categoria, independentemente do profissional estar ou não associado ao 

Sindicato. 

➤ Lembramos que o inadimplemento da obrigação pode gerar como sanção a suspensão do 

exercício profissional (Art. 599 da CLT), sem prejuízo das penalidades financeiras e atos de 

cobrança. Inclusive o Ministério do Trabalho e Emprego tem Nota Técnica/SRT/MTE/Nº 

201/2009 divulgada neste sentido, clique aqui. 

➤ Assim, cumprindo com o que está determinado na legislação sindical, pedimos a atenção de 

Vossa Senhoria com o recolhimento no prazo legal, fortalecendo desta forma o seu Sindicato, o 

SICONTIBA. 

➤ Ressaltamos que o recolhimento da contribuição sindical, além de ser uma obrigação 

compulsória, será utilizado tão somente para os fins legais, inclusive, contribuindo diretamente 

nos gastos com a reforma da sede administrativa da Entidade, que é a casa do contabilista de 

Curitiba e demais 28 cidades abrangidas pela base territorial do SICONTIBA, que há 94 anos 

defende com unhas e dentes você contabilista. 

➤ Estamos a sua inteira disposição para esclarecimentos através do e-

mail: assessoriajuridica@sicontiba.com.br. 

➥ Certos de poder contar com a sua contribuição e colaboração. 

Atenciosamente, 

PEDRO HUGO CATOSSI 

Presidente do Sicontiba 

 

Carta aos contabilistas da base do Sicontiba 

Publicado em 16/02/2017 

 

➥ Juntos por um Sicontiba atuante e mais forte! 

➤ O Sicontiba, fundado em 1.923, tem a missão de defender os interesses dos profissionais da 

contabilidade enquanto liberais autônomos ou na qualidade de empregados em escritórios de 

contabilidade, perícia, auditoria e demais empresas em geral. 

➤ O Sicontiba também tem o objetivo de elaborar estudos, oferecer cursos e coordenar e 

representar legalmente os contabilistas, reivindicando melhorias aos órgãos públicos, propondo 

projetos, firmando contratos coletivos de trabalho e colaborando com o poder público na solução 

de problemas que afetem a classe contábil. 

http://siclink.sicontiba.com.br/cl/PBBNg/A/9dcb/0/BKrA/BY_kgQPgpx3/1/
mailto:assessoriajuridica@sicontiba.com.br
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➥ Trata-se de um sindicato com 94 anos de conquistas, parcerias e lutas por mais valorização 

dos profissionais contábeis. Um sindicato que constantemente enaltece a importância da 

contabilidade, da auditoria e da perícia como ramos de atividades essenciais para o 

desenvolvimento das empresas, dos órgãos públicos e do Brasil. 

➤ Muitos conhecem a história e as lutas travadas pelo Sicontiba, que foi a primeira entidade de 

representação da classe criada no Paraná. O sindicato passou pela ditadura e, mesmo em épocas 

difíceis, conseguiu sobreviver face a abnegados contabilistas que se dedicaram em favor de um 

bem maior. Quem não conhece pode ficar sabendo um pouco desta linda história conferindo o 

vídeo abaixo. 

 

➤ Nós, da diretoria do Sicontiba, trabalhamos incessantemente em defesa da classe contábil. 

Contribuímos com a PROTEÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO do Técnico em Contabilidade e 

do Contador (abrangidos os auditores e peritos). 

➤ Defendemos e propagamos a importância da contabilidade para a sociedade, inclusive, 

ressaltando a sua extrema relevância como fonte de informações dentro das empresas, auxiliando 

assim nas estratégias adotadas, nos controles e contribuindo significativamente para as tomadas 

de decisões nas organizações. 

➥ REPUDIAMOS a informalidade, a burocracia em excesso, as inúmeras obrigações acessórias, 

a alta carga tributária sobre os mais humildes, a inércia, a omissão e a negligência de alguns 

órgãos públicos, além de renegarmos a corrupção. 

➤ A classe contábil e a população brasileira não aguentam mais tamanhas discrepâncias 

claramente visualizadas neste país que habitamos. 

➥ Nós lutamos também com afinco e todas as nossas forças contra o chamado “AVILTAMENTO 

DE HONORÁRIOS” e contra a AUTODESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL. 

➤ Trata-se de uma questão de conscientização, sendo que o profissional deve se valorizar, já que 

são anos de dedicação e estudo para poder passar a exercer legalmente a profissão. Depois 

disso, o aprimoramento profissional ainda é constante, sem falar da responsabilidade, da 

seriedade e da ética que a contabilidade exige. 

https://www.youtube.com/watch?v=4EraGGxFHhg
https://www.youtube.com/watch?v=4EraGGxFHhg
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➤ O Sicontiba exerce uma função social de extrema importância no Estado Democrático de 

Direito e tem assegurada na Constituição da República a sua atuação livre da interferência 

governamental. Ao Sicontiba compete atuar judicialmente e extrajudicialmente em defesa de toda 

a categoria profissional, seja em interesses transindividuais/difusos, de parte da categoria ou 

mesmo de interesses individuais que necessitam de um amparo e defesa concreta. 

➤ Para se ter uma noção da importância do Sicontiba, a entidade indica há anos membros 

contabilistas para o Conselho Municipal de Contribuintes de Curitiba. Eles são responsáveis por 

analisar minuciosamente questões envolvendo o fisco municipal, debatendo e defendendo as 

causas dos contabilistas e dos contribuintes diante do poder de polícia governamental e da 

cobrança voraz de tributos, relatando processos e participando dos julgamentos administrativos. 

➥ Ao Sicontiba cabe dar “VOZ” aos contabilistas, de forma destemida, sem “BAIXAR A CABEÇA” 

e sem medo de represálias junto aos governantes e patrões detentores do poder econômico, 

sempre com seriedade, ética e visando a justiça. 

➤ Podemos sim ser idealizadores e influentes, capazes de enfrentar lutas, em pé de igualdade, 

em diversas frentes, gerando respeito e dignidade à nobre profissão dos profissionais da 

contabilidade. 

➤ O sindicalismo não é estático. Está constantemente criando novas formas de organização e 

ação. O Sicontiba não existe por acaso, tem uma importância vital, sendo que clama por uma 

maior participação, contribuição e união da categoria, pois somente desta forma é possível 

angariar melhores condições de vida e de trabalho a todos os profissionais. 

➥ Você, contabilista, sugira projetos, traga ao conhecimento os problemas do dia a dia 

profissional, apresente soluções, participe das negociações coletivas, das assembleias e das 

reuniões. Venha participar do seu sindicato, o Sicontiba, e conhecer as vantagens da união 

coletiva de interesses. 

➥ Toda a diretoria está comprometida em atuar efetivamente na defesa dos contabilistas. 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 50 clientes ou com até 1.400 clientes, professores universitários e funcionários 

de escritórios de contabilidade, de multinacionais, da Sanepar, da Copel e do CRCPR. 

➥ Reunimos uma equipe diversa que lidera a nossa categoria de modo democrático e 

transparente, tanto que criamos um Portal da Transparência de modo pioneiro e inovador. 
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➤ Nenhum integrante recebe qualquer valor para atuar no Sicontiba e também não exige nada 

em troca, sendo nobre e generosa a atividade em prol da classe. Esta equipe aplica o valor 

arrecadado da contribuição sindical tão somente nas atividades para as quais o sindicato foi 

criado, respeitando a legislação. Neste sentido, não se verificam viagens, proveitos pessoais ou 

diretores se eternizando nos cargos. 

➤ Em que pese toda a importância do Sicontiba para os profissionais contabilistas e para a 

sociedade como um todo, nota-se que sua arrecadação financeira sempre foi limitada e continua 

sendo. 

➤ Em 2016, enviamos os boletos de Contribuição Sindical Urbana no mês de fevereiro para 

aproximadamente 14 mil profissionais com CRC ativo habilitados na base territorial e pasmem, 

mesmo sendo um tributo de recolhimento obrigatório (até porque parte do valor vai para o 

Ministério do Trabalho e outras entidades), independentemente do profissional ser associado ou 

não, apenas cerca de 25% dos representados fizeram o pagamento, o que é muito pouco tendo 

em vista a importância da categoria e a capacidade intelectual de seus membros. 

➤ Diante do alto grau de inadimplência dos contabilistas representados, à Entidade compete 

ajuizar ações para cobrança da contribuição sindical. Todavia, por ato de liberalidade excepcional 

nos últimos anos não houve cobrança judicial. Optou-se por fazer um trabalho de conscientização, 

esclarecimento e cobrança extrajudicial, contando com a compreensão dos profissionais em 

contribuírem não apenas como uma obrigação legal, mas também como uma atitude que contribui 

verdadeiramente para a manutenção da estrutura do sindicato, com pessoal e equipamentos, por 

exemplo, fortalecendo o Sicontiba e todo o sistema sindical vinculado. 

➤ Independentemente do resultado, o Sicontiba prosseguiu e prossegue na luta por melhorias e 

benefícios para toda a categoria. 

➥ Graças a excelentes administrações, foi possível com muito esforço comprar uma sede 

administrativa, que foi construída em 1957. Todavia, por ser uma casa antiga e possuir 

instalações e uma estrutura que vem se deteriorando com o passar dos anos, estamos 

reformando-a para poder melhor atender os profissionais da contabilidade das 29 cidades da base 

territorial do Sicontiba. 

➤ Vocês merecem um local MAIS APROPRIADO e MODERNO de representação e utilização, 

um local compatível com a força e a expressão dos contabilistas e que tenha MAIS CONFORTO, 

http://www.sicontiba.com.br/portal-da-transparencia/
http://www.sicontiba.com.br/portal-da-transparencia/
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COMODIDADE e RECURSOS, como, por exemplo, um espaço adequado para cursos e eventos 

e salas equipadas para você utilizar sempre que necessário. 

➥ Isso mesmo, vamos construir uma Sala do Contabilista do Sicontiba novinha em folha com toda 

a estrutura à disposição dos associados e dos contabilistas que pagam a contribuição sindical. Os 

profissionais que desejarem poderão usufruir do espaço para seus afazeres, inclusive, contando 

com o suporte dos funcionários e do assessor jurídico. 

 

➤ Para tanto, a sua contribuição é essencial. Colabore, participe e faça a diferença no seu 

sindicato, o Sicontiba. 

➤ Precisamos da compreensão e ajuda dos contabilistas representados (técnicos, contadores, 

auditores, peritos, sócios de escritórios, empresários contábeis) no sentido de cumprirem com a 

sua obrigação de recolhimento da contribuição sindical, que tem, em 2017, o valor de R$ 264,00 

(duzentos e sessenta e quatro reais) e data de vencimento no dia 28/02. 

➤ Além de estar cumprindo com a legislação, você estará contribuindo com a reforma das 

instalações da sede administrativa do Sicontiba, que é a casa do contabilista, que é a sua casa! A 

referida quantia, que é estipulada pela CNPL e decorre de lei, sendo recolhida, certamente, fará a 

diferença na atuação do Sicontiba, mostrando para a sociedade a força dos contabilistas. 

➥ Uma atitude POSITIVA AGORA pode transformar o seu sindicato e beneficiar os colegas e 

toda a categoria. 

➤ Na expectativa de contarmos com a indispensável colaboração de todos os colegas e amigos, 

a qual será de grande valia para toda a categoria profissional de contabilistas, contribuindo 

diretamente para a reforma da sede e a manutenção do Sicontiba, ficamos à disposição para 

esclarecimentos necessários, renovando nossos votos de estima e consideração. 

➤ Lembrando ainda que é possível associar-se ao Sicontiba. O que quer dizer que você tem 

também direito a diversos benefícios, como a utilização GRATUITA da sede campestre e o 

uso GRATUITO dos serviços de assessoria jurídica, podendo usufruir do serviço de homologação 

presencial de transferências de escrita das empresas (responsabilidade técnico-contábil). 
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➤ Você tem também descontos nas mensalidades da educação infantil, do ensino médio e do 

ensino médio internacional do Colégio SESI-PR. Tem descontos, e seus funcionários também, em 

cursos e eventos de atualização profissional promovidos pelo Sicontiba. 

➤ E tem ainda direito ao cartão de benefícios Sicontiba/All Sul, que éGRATUITO para associados 

e oferece descontos de até 50% em milhares de estabelecimentos, como a TAM Linhas Aéreas, a 

Universidade Tuiuti do Paraná, as escolas de idiomas CNA, Fisk e Influx, entre outros, a exemplo 

de faculdades, escolas, restaurantes, óticas, academias, farmácias e hotéis. 

➥ Participe, contribua e fortaleça o SEU, o NOSSO SICONTIBA. Pague a Contribuição Sindical e 

ajude a reformar a sede do Sicontiba! 

➥ Caso não tenha recebido a guia da Contribuição Sindical, que foi enviada pelos Correios, 

pedimos, por favor, que a solicite através do (41) 3077-3553 ou financeiro@sicontiba.com.br, com 

Kelly Araujo, sicontiba@sicontiba.com.br, com Josianne Duarte, ou 

assessoriajuridica@sicontiba.com.br, com o Dr. Ricardo Weber. 

➥ Muito obrigado por ajudar a reformar a casa do contabilista! 

 

 

Entidades contábeis articulam parcerias com a prefeitura de Curitiba 

Publicado em 20/02/2017 

 

O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca 
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Entidades contábeis do Paraná, entre elas o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), o 

CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná) e o Sescap-PR, estiveram reunidas, 

hoje, dia 20 de fevereiro, na Prefeitura, com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e o secretário do 

governo municipal, Luís Fernando Jamur, para fortalecer parcerias em torno de questões 

importantes para a classe contábil e a sociedade. 

No encontro, foram apresentados os benefícios sociais da continuidade da parceria das entidades 

com a prefeitura, em relação à responsabilidade social dos contabilistas, no apoio às 

arrecadações para os Fundos da Criança e do Adolescente e do Idoso, por meio da destinação de 

imposto devido, tanto por contribuintes pessoas físicas quanto por empresas. 

 

Outros temas debatidos foram a permanência da Sala do Contabilista na prefeitura, espaço 

utilizado pelos contabilistas como apoio para encaminhar processos e resolver problemas com a 

abertura de empresas, a implantação do sistema Redesim (Rede Nacional para a Simplificação do 

Registro e da Legalização de Empresas e Negócios), em andamento, e convênio de troca de 

informações entre o CRCPR e a prefeitura. 

Tanto o prefeito quanto o secretário mostraram vivo interesse em dar continuidade e até em 

fortalecer os laços entre a prefeitura e as entidades que representam os contabilistas, mesmo 

porque eles rendem frutos à sociedade. 

O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, participou da reunião. Representaram o CRCPR, o 

presidente Marcos Rigoni, o vice-presidente de Relações Sociais, Narciso Doro, e o diretor 

Superintendente, Gerson Borges de Macedo; o Sescap-PR, o diretor Jurídico, Euclides Locatelli. 

Também participaram da reunião a diretora de ISS da prefeitura, Mirian Silva, o diretor de 

contabilidade da prefeitura, Claudinei Nogueira e o vereador Helio Wirbiski (PPS). 
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Planos da Unimed Curitiba com preços promocionais para contabilistas 

Publicado em 22/02/2017 

Os contabilistas que estão em dia com o pagamento da contribuição sindical têm descontos 

especiais em planos de saúde da Unimed Curitiba. Para conferir a tabela de preços em um 

formato maior, clique aqui ou sobre a imagem abaixo. Mais informações através do telefone (41) 

3512-5969. 

 

 

“Atualização do ICMS 2017” é tema de curso do Sicontiba 

Publicado em 22/02/2017 

 

http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/02/unimed2017.png
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/02/unimed2017.png
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/02/unimed2017.png
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Hoje, dia 22 de fevereiro, o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) está promovendo o 

seu primeiro curso de 2017. O tema tratado é “Atualização do ICMS 2017”. 

Quem deu as boas-vindas aos participantes foi o diretor de cursos e palestras do Sicontiba, 

Juarez Dallagrana de Oliveira, que aproveitou a oportunidade para convidar os contabilistas e os 

estudantes presentes a participarem do dia a dia do sindicato. 

 

O diretor de cursos e palestras do Sicontiba, Juarez Dallagrana, fez a abertura do curso 

A palestrante do dia 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. 

Os cursos promovidos pelo Sicontiba têm duração máxima de 8 horas, um custo mais acessível 

do que o mercado costuma cobrar e os palestrantes são escolhidos a dedo, já que precisam ter 

conhecimento e experiência na área. Como resumiu Juarez, o objetivo é favorecer o 

desenvolvimento profissional do contabilista. 

 

Artigo: Contribuição Sindical 2017 

Publicado em 23/02/2017 

 

Contribuição sindical 2017 

Por Marcos Rigoni de Mello 

Presidente do CRCPR 

Invariavelmente, todos os anos, por ocasião da época do recolhimento da Contribuição Sindical, o 

CRCPR recebe inúmeras consultas por parte dos profissionais contábeis, sobre a obrigatoriedade 

ou não deste pagamento. 
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Muito embora a legislação que regra o tema (artigos 578 a 591 da CLT) que prevê a obrigação do 

dito recolhimento, por parte dos profissionais liberais, seja ele empregador ou empregado, como 

também por parte dos autônomos, seja muito clara, e o assunto está pacificado, é necessário e 

imprescindível destacar a importância de termos entidades fortes e representativas. 

Mais que uma obrigação, o pagamento da contribuição sindical, dota essas entidades de 

condições para bem representar os interesses da nossa classe. Num momento em que há uma 

verdadeira revolução na profissão contábil, com adventos tecnológicos e imposição de 

responsabilidades cada vez maiores, precisamos ter a segurança de estarmos bem representados 

nas demandas diárias de nossa profissão. 

O discurso de valorização de nossa profissão, e de atuação marcante de nossas entidades em 

todos os setores da sociedade civil organizada, precisa sair do papel, ser operacionalizado em 

busca de nossos anseios como profissionais contábeis. As entidades sindicais fortes tornam o 

profissional contábil mais forte. Prestigie o Sindicato dos Contabilistas de sua região. 

 

Convocação para assembleia que vai discutir o relatório da diretoria executiva e a 

prestação de contas de 2016 

Publicado em 24/02/2017 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O SICONTIBA – Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, CONVOCA os associados em dia, quites 

e em condições de votar, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se 

no dia 07 de março de 2017 às 17h30min, na Rua XV de Novembro no. 2987, 5o andar, Bairro: 

Alto da Rua XV, em Curitiba/PR, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a presença da maioria 

absoluta de seus integrantes. Não havendo quórum, ficam desde já convocados para a realização 

da referida Assembleia no mesmo local e data, às 18h00min, deliberando em SEGUNDA 

CONVOCAÇÃO com os presentes, para o atendimento aos artigos 19, 20 e 21, inciso I do 

Estatuto Social, com o objetivo de discutir e deliberar sobre o relatório da Diretoria Executiva e 

Prestação de Contas, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2016. 

 

Curitiba, 24 de fevereiro de 2017 

Hugo Catossi 

Presidente do Sicontiba 

 

Atenção, contabilistas da Sanepar: edital de convocação para apreciação da pauta 

reivindicatória para fins de celebração do acordo coletivo de trabalho 2017/2018 

Publicado em 24/02/2017 
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA, no uso de 

suas atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA os 

contabilistas empregados na Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, em condições 

de votar, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no 

dia 03 de março de 2017, às 11h30min, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a presença de 2/3 

(dois terços) dos convocados interessados, e às 12h00min, em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, com 

os presentes interessados, na sede da SANEPAR “Bar do Lica”, sito na Rua Engenheiro 

Rebouças nº. 1376, Bairro Rebouças, em Curitiba-PR, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 

DO DIA: 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2018 

 

1. DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA PAUTA REIVINDICATÓRIA A SER ENCAMINHADA À 

DIRETORIA DA SANEPAR, PARA FINS DE CELEBRAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE 

TRABALHO 2017/2018 

2.  AUTORIZAÇÃO PARA QUE O SICONTIBA PROTOCOLE A PAUTA NA EMPRESA 

 

Curitiba, 24 de fevereiro de 2017 

PEDRO HUGO CATOSSI 

Presidente 

 

Jucepar: nova edição da Resolução Plenária nº 10/2016 

Publicado em 6/03/2017 

 

A Jucepar (Junta Comercial do Paraná) editou uma nova versão da Resolução 10/2016, que 

versa sobre REGISTROS DE ATOS MERCANTIS – UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

DAS OCORRÊNCIAS FREQUENTES NA ANÁLISE DE PROCESSOS. 
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Demonstrações contábeis e relatório das principais atividades desenvolvidas pelo 

Sicontiba no exercício de 2016 

Publicado em 7/03/2017 

 

Clique sobre o que você deseja saber mais: 

 

Relatório das Atividades Desenvolvidas em 2016 + 

Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado 2016 + 

Balanço Patrimonial – Analítica + 

Demonstrações do Resultado 2016 – Analítica + 

Notas Explicativas + 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Findo 2016 + 

 emonstração do  lu o de Cai a 201    

 

Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do Sicontiba no exercício de 2016 

Publicado em 7/03/2017 

 

Clique sobre o que você deseja saber mais: 

Parecer do Conselho Fiscal sobre a Prestação de Contas 2016 + 

Ata da Assembleia Geral Ordinária de aprovação da Prestação de Contas 2016 + 

 

Homenagem do Sicontiba ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março 

Publicado em 7/03/2017 

 

 

http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2016/04/Relatorio-2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Sicontiba-Balanc%CC%A7o-Patrimonial-e-DRE-Sinte%CC%81tico2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Sicontiba-Balanc%CC%A7o-Patrimonial-Analitico2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Sicontiba-DRE-Analitico2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Sicontiba-Notas-Explicativas-2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Sicontiba-DMPL2016..pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Sicontiba-DFC2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/PARECER-CONSELHO-FISCAL-Prestac%CC%A7a%CC%83o-de-Contas-do-Exerci%CC%81cio-de-2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/AGO-07-03-2017.pdf
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Prestação de contas de 2016, construção da nova sede e outros assuntos de importância 

da classe contábil pautam a reunião de diretoria do Sicontiba 

Publicado em 8/03/2017 

 

No dia 7 de março, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo 

Catossi, presidiu a reunião de diretoria do sindicato que teve como discussões centrais o relatório 

de prestação de contas das atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em 2016 e a construção da 

nova sede administrativa. 

Nas suas 129 páginas, o relatório traz as principais iniciativas e trabalhos realizados pela diretoria 

do Sicontiba no ano passado, como, por exemplo, a celebração de 42 Acordos Coletivos de 

Trabalho. 

Para ter acesso ao relatório, clique aqui ou sobre a imagem abaixo. 

 

O documento já está disponível também no Portal da Transparência do Sicontiba e tem o mesmo 

formato e objetivo dos relatórios de 2015 e de 2014. 

“Nós temos um compromisso enorme com a transparência das nossas ações, já que ninguém 

está aqui para ficar viajando ou usando o dinheiro dos contabilistas em vão”, destacou Hugo. 

http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2016/04/Relatorio-2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2016/04/Relatorio-2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2016/04/Relatorio-2016.pdf
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Também foram discutidas hoje as contas do Sicontiba referentes ao ano passado. Elas 

foram aprovadas por unanimidade pelos Conselhos Fiscal e Consultivo, pela diretoria executiva e 

pela Assembleia Geral Ordinária realizada com associados. 

Para ter acesso aos documentos, clique sobre os links abaixo. 

Relatório das Atividades Desenvolvidas em 2016 + 

Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado 2016 + 

Balanço Patrimonial – Analítica + 

Demonstrações do Resultado 2016 – Analítica + 

Notas Explicativas + 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Findo 2016 + 

 emonstração do  lu o de Cai a 201    

O presidente Hugo apresentou ainda, em 46 slides, o andamento da construção da nova sede 

administrativa do Sicontiba, em Curitiba. A obra teve início em janeiro deste ano e os trabalhos 

estão correndo dentro do planejado. 

 

“É um sonho e um desafio. A sede antiga tinha sido construída em 1957. Estava cheia de 

problemas estruturais sérios, inclusive, com cupim na região do telhado. O terreno não é muito 

http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2016/04/Relatorio-2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2016/04/Relatorio-2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Sicontiba-Balanc%CC%A7o-Patrimonial-e-DRE-Sinte%CC%81tico2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Sicontiba-Balanc%CC%A7o-Patrimonial-e-DRE-Sinte%CC%81tico2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Sicontiba-Balanc%CC%A7o-Patrimonial-Analitico2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Sicontiba-Balanc%CC%A7o-Patrimonial-Analitico2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Sicontiba-DRE-Analitico2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Sicontiba-DRE-Analitico2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Sicontiba-Notas-Explicativas-2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Sicontiba-Notas-Explicativas-2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Sicontiba-DMPL2016..pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Sicontiba-DMPL2016..pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Sicontiba-DFC2016.pdf
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grande e não foi fácil montar um projeto em cima de uma estrutura antiga, mas os contabilistas 

merecem um local adequado e aconchegante para quando visitam a entidade”, disse Hugo. 

E ainda completou: “Agora teremos um lugar adequado para assembleias, reuniões, cursos e 

atendimento da nossa assessoria jurídica e também uma Sala do Contabilista para servir de apoio 

aos contabilistas, afinal, o Sicontiba é a casa dos contabilistas das 29 cidades que formam a sua 

base”. 

O presidente do Sicontiba fez um agradecimento especial aos fiscais da obra, os diretores José 

Carlos Lada e José Eurides Borges Filho, e também ao 2° vice-presidente, Dirceu Vaz, e ao 

associado Dilson Vaz por terem oferecido o espaço (na Rua Augusto Severo, 133, no Alto da 

Glória), com toda a estrutura e sem custo algum, para o Sicontiba continuar as suas atividades 

enquanto a obra não é concluída. 

“Eu estava apreensivo com o endereço temporário do Sicontiba, já que a nossa maior 

preocupação é sempre atender bem os contabilistas. Mas a ligação do Dirceu oferecendo um 

espaço foi tranquilizadora. O Sicontiba continua trabalhando da mesma maneira e estamos 

sempre procurando melhorar. Então, só temos a agradecer ao Dirceu e ao Dilson”, pontuou. 

 

Projeto da nova sede do Sicontiba 

Falou-se ainda durante a reunião da agenda de cursos de 2017. Os treinamentos promovidos pelo 

Sicontiba continuam sendo pautados por preços abaixo do mercado, palestrantes renomados e 

temas atuais. 

Para conferir a agenda de cursos, clique aqui sobre a imagem abaixo. 

 

Discutiu-se ainda outros temas de relevância para os contabilistas, tais quais: 

http://www.sicontiba.com.br/cursos-2/
http://www.sicontiba.com.br/cursos-2/
http://www.sicontiba.com.br/cursos-2/
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– A importância do recolhimento da contribuição sindical para que a entidade possa manter as 

atividades em defesa e valorização do profissional contábil. A contribuição é fundamental para 

que o Sicontiba continue fazendo a diferença em prol da classe, lembrando que o pagamento do 

tributo é obrigatório, passível de cobrança. 

– A parceria que o Sicontiba acabou de fechar com a Certmidia, oferecendo aos contabilistas que 

estão em dia com o pagamento da contribuição sindical descontos de até 50% e vantagens 

exclusivas para a aquisição de certificado digital: e-CNPJ e e-CPF. Para mais informações ligue 

0800-037-0303. 

 

– Os convênios que oferecem diversos benefícios para quem está em dia com o pagamento da 

contribuição sindical, a exemplo dos descontos no Colégio SESI-PR, nas Faculdades Santa Cruz 

e na Unimed Curitiba. 

– As diversas homologações de rescisões trabalhistas e de transferência de escrita 

(responsabilidade técnico-contábil) realizadas pela assessoria jurídica do Sicontiba. 

– A prorrogação do prazo de entrega da DIRF até o dia 27/02 após reivindicações do Sicontiba e 

demais entidades contábeis. 

– As reuniões com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e o secretário de Urbanismo da cidade, 

Marcelo Ferraz Cesar, para o fortalecimento de parcerias em torno de questões importantes para 

a classe contábil e a sociedade e para agilizar o atendimento e os processos na prefeitura. 

O encontro marcou ainda o ingresso de um novo associado ao Sicontiba: Antonio Afonso Ferreira 

da Silva. 

Após a reunião, houve um jantar de confraternização que contou com a participação do vice-

presidente de Administração e Finanças do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do 

Paraná), Laudelino Jochem, dos ex-presidentes do CRCPR, Antônio Carlos Doro e Maurício 

Smijtink, do presidente da Microtiba (Associação das Micro e Pequenas Empresas de Curitiba), 

Armando Lira, e do delegado Rubens Recalcatti. 

 

e-CNPJ e e-CPF com vantagens exclusivas para contabilistas 

Publicado em 13/03/2017 
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Agora o contabilista que está em dia com o pagamento da contribuição sindical tem descontos de 

até 50% e vantagens exclusivas para a aquisição de certificado digital: e-CNPJ e e-CPF. 

O benefício é fruto de uma parceria recente firmada entre o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas 

de Curitiba) e a Certmidia, uma empresa que se consagrou no mercado oferecendo serviços de 

ponta desde 2012 e tem pontos de atendimento em Curitiba, Belo Horizonte e Recife. 

A Certmidia oferece ao contabilista todo o suporte, desde o pedido de compra até a instalação e o 

teste do certificado digital. 

Confira as vantagens exclusivas 

e-CPF: contabilistas têm desconto de 50% na compra do seu e-CPF pessoal.  

e-CNPJ: contabilistas sócios ou proprietários de escritório de contabilidade têm ainda 30% de 

desconto na compra do e-CNPJ do escritório. 

Renovação gratuita: após a quinta compra realizada através do site, o profissional contábil tem a 

renovação gratuita do e-CNPJ do seu escritório, aplicando-se a renovação anual em casos de 

CNPJ A1 ou a cada três anos em casos de e-CNPJ A3, e o contabilista autônomo tem direito ao 

benefício de renovação gratuita do seu e-CPF. 

Fidelidade Certmidia: a cada R$ 1 em compras realizadas no site o contabilista adquire 1 ponto, 

sendo que cada ponto equivale a R$ 0,07 em descontos. Ao se cadastrar, o profissional já adquire 

1420 pontos, ou seja, tem cerca de R$ 100 para utilizar em produtos e serviços da sua 

preferência. 

Revenda Parceria: há a opção de se adicionar aos boletos gerados uma taxa de serviço que será 

paga pelos clientes e repassada de volta ao contabilista após o montante atingir no mínimo R$ 

300, ressaltando que existe o desconto da taxa de transferência bancária. 

Vale reforçar que os contabilistas interessados devem provar a quitação da contribuição sindical 

ao Sicontiba e o registro no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. 

Confira alguns certificados digitais disponíveis 

e-CPF A1 (arquivo digital) – validade de 1 ano 

e-CPF A3 (cartão) – validade de 3 anos 

e-CPF A3 (cartão + leitora) – validade de 3 anos 
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e-CPF A3 (token) – validade de 3 anos 

e-CNPJ A1 (arquivo digital) – validade de 1 ano 

e-CNPJ A3 (cartão) – validade de 3 anos 

e-CNPJ A3 (cartão + leitora) – validade de 3 anos 

e-CNPJ A3 (token) – validade de 3 anos 

Mais informações 

Ligue para 0800-037-0303, visite www.certmidia.com.br ou procure o ponto de atendimento da 

Certmidia em Curitiba, na rua Comendador Araújo, 499, sala 1034, no Centro (Espaço Regus). 

 

Receita Federal alerta sobre os erros mais comuns cometidos na Dirpf 

Publicado em 16/03/2017 

 

Fonte: Receita Federal 

A Receita Federal destaca alguns erros frequentes cometidos por contribuintes no preenchimento 

da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e os modos 

de regularizar a situação. 

1 – Omissão de rendimentos do titular, em especial de uma segunda fonte, tais como honorários, 

alugueis e palestras. 

2 – Omissão de rendimentos de dependente. 

3 – Informação de valor de imposto de renda retido na fonte maior do que o que consta na 

declaração do empregador. 

4 – Dependentes que não preenchem as condições, em especial por contarem de outra 

declaração ou terem apresentado declaração em seu nome. 

5 – Despesas médicas não realizadas, de titular e de dependentes e ainda de não dependentes 

relativas a consultas, Planos de Saúde e Clínicas. 

6 – Contribuições de empregadas domésticas não realizadas. 

Ressalte-se que tais erros nem sempre significam má fé e que o contribuinte pode verificar a 

pendência no extrato do IRPF no sítio da Receita Federal na Internet, antes mesmo de ser 

intimado pelo órgão, e corrigir eventual engano na declaração para cumprir corretamente sua 

obrigação. 

Balanço da entrega das declarações do IRPF 

Até hoje (16/3) às 17 horas, 3.457.439 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita. 

De acordo com o supervisor nacional do IR, auditor-fiscal Joaquim Adir, a expectativa é de que 

28,3 milhões de contribuintes entreguem a declaração. O prazo de entrega da declaração vai até 

28 de abril. 

http://www.certmidia.com.br/
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Neste ano o programa Receitanet foi incorporado ao PGD IRPF 2017, não sendo mais necessária 

a sua instalação em separado. 

Todas as informações sobre a declaração do IRPF 2017 estão disponíveis aqui. 

Confira o Perguntão 2017 

 

Prazo para entrega da DERC termina no dia 31 de março 

Publicado em 17/03/2017 

 

Fonte: Receita Federal 

O prazo para entrega da Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos 

Internacionais – DERC, referente aos pagamentos efetuados em 2016, termina no próximo dia 31 

de março. 

Ela deve ser entregue por: 

a) Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, que contratarem 

consultorias e serviços técnicos especializados, no âmbito de acordos e instrumentos congêneres 

de cooperação técnica com organismos internacionais celebrados nos termos do Decreto nº 

5.151, de 2004; 

e b) Órgãos e Entidades da Administração Estadual e Municipal, direta e indireta, que 

estabelecerem acordos e instrumentos de cooperação técnica com organismos internacionais. 

O Programa Gerador da Derc – PGD Versão 3.4 está disponível na Internet na página Receita 

Federal do Brasil. Os dados da DERC são utilizados para comparação com as informações 

fornecidas pelos contribuintes na Declaração de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física. 

O objetivo é verificar se está havendo omissão de rendimentos. A não apresentação da DERC, 

pelos órgãos e entidades da Administração Pública, no prazo estabelecido ou a sua apresentação 

com incorreções ou omissões acarretará a aplicação das penalidades, definidas no art. 57 da 

Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 

A omissão de informações ou a prestação de informações falsas na DERC configura hipótese de 

crime contra a ordem tributária prevista no art. 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

Nota de Repúdio contra a corrupção no Ministério da Agricultura 

Publicado em 20/03/2017 

 

 

 

 

 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017
http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-pf-2017-perguntas-e-respostas-versao-1-1-03032017.pdf
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Atenção, contabilistas empregados em empresas de serviços contábeis e em empresas de 

assessoramento, perícias, auditorias contábeis, informações e pesquisas representadas 

pelo Sescap-PR 

Publicado em 24/03/2017 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA, no uso de 

suas atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA 

os contabilistas empregados em Empresas de serviços contábeis e em Empresas de 

assessoramento, perícias, auditorias contábeis, informações e pesquisas, representadas pelo 

SESCAP-PR, em condições de votar, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 30 de março de 2017, às 18h30min, em PRIMEIRA 

CONVOCAÇÃO, com a presença de 2/3 (dois terços) dos convocados interessados, e às 

19h00min, em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, com os presentes interessados, na Rua Augusto 
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Severo nº. 133, Bairro: Alto da Glória, em Curitiba/PR, local este de atendimento temporário do 

Sicontiba, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017/2018 

1) DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA PAUTA REIVINDICATÓRIA A SER ENCAMINHADA À 

DIRETORIA DO SESCAP-PR, PARA FINS DE CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE 

TRABALHO 2017/2018. 

2)FIXAÇÃO DA TAXA DE REVERSÃO SALARIAL. 

Curitiba, 24 de março de 2017 

PEDRO HUGO CATOSSI 

Presidente do Sicontiba 

 

Receita Federal: alteração no local de atendimento referente a parcelamentos na DRF 

Curitiba 

Publicado em 28/03/2017 

 

Fonte: Receita Federal 

Informamos que, desde a última segunda-feira, dia 27/03, o atendimento referente a 

parcelamentos de tributos federais anteriormente realizado pelo CAC/Parcelamento da Delegacia 

da Receita Federal em Curitiba, localizado na R. João Negrão, nº 246, passou a ser realizado pelo 

CAC/Centro, localizado na R. Mal Deodoro, nº 555. 

 

Mutirão da prefeitura de Curitiba para a Consulta Prévia de Localização 

Publicado em 30/03/2017 

 

O Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) tem acompanhado de perto há muito tempo e 

também cobrado mais agilidade e rapidez da prefeitura de Curitiba quanto à liberação da CPL 

(Consulta Prévia de Localização). 

Nesta semana, a prefeitura anunciou a realização de um mutirão, de 3 a 7 de abril, para reduzir a 

fila de espera para a CPL. Confira mais informações na reportagem abaixo. 

O mutirão é uma medida imprescindível, mas não suficiente. Por isso, continuaremos 

acompanhando e reivindicando a integração de Curitiba à Redesim (Rede Nacional para a 

Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios). 

Hugo Catossi 

Presidente do Sicontiba 
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Mutirão reduzirá fila de espera para a CPL 

Fonte: Prefeitura de Curitiba 

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Assuntos Metropolitanos vai fazer um mutirão para reduzir 

a fila de espera para a Consulta Prévia de Localização (CPL), um dos documentos obrigatórios 

para expedição de Alvará de Localização e Funcionamento. Estima-se que, desde novembro do 

ano passado, quatro mil consultas estejam represadas. 

Normalmente, o atendimento para as CPLs acontece somente no período da tarde. Na primeira 

semana de abril (3 a 7 de abril), os interessados poderão comparecer de 9h às 11h30 e das 

14h15 às 17h, na Avenida João Gualberto, 623, térreo, no Alto da Glória. 

O Secretário Municipal de Urbanismo e Assuntos Metropolitanos, Marcelo Ferraz César, explica 

que, para realizar o mutirão, a secretaria colocará mais servidores focados no serviço. 

“Estimamos que o mutirão reduza significativamente a fila de espera”, diz ele. 

As pessoas que já têm pedido registrado podem levar o número do protocolo junto a outros 

documentos que possam esclarecer a atividade solicitada. 

Quem ainda não solicitou uma CPL pode fazê-lo no site da Prefeitura Municipal de Curitiba. Clique 

aqui. Os interessados podem buscar mais informações pelo telefone: (41) 3350-8429. 

Devido ao mutirão, serão desativados os atendimentos dos plantões de fiscalização, edificações, 

cadastro técnico e uso do solo. Os núcleos regionais também terão atendimento desativado 

durante a semana. 

Redesim 

O mutirão, afirma o secretário, é uma medida para suprir as demandas mais urgentes. “A solução 

definitiva será a integração de Curitiba à Redesim, que já foi aprovada pelo prefeito Rafael Greca 

e está em fase de implantação”, diz. César afirma que a primeira fase deverá estar concluída no 

fim do primeiro semestre. 

A Redesim é um sistema que integra todos os processos com apenas um único envio de 

documentos para a Junta Comercial, simplificando procedimentos e reduzindo a burocracia e o 

tempo para tirar o alvará. 

Órgãos e entidades federais, estaduais e municipais fazem parte deste processo. Curitiba é um 

dos poucos municípios do Paraná que ainda não tinham aderido ao sistema. 

Consulta Prévia de Localização 

A Consulta Prévia de Localização corresponde à análise da Secretaria Municipal do Urbanismo e 

Assuntos Metropolitanos em relação ao zoneamento e sistema viário do local onde serão 

implantadas as atividades comerciais solicitadas. A CPL é um dos documentos necessários e 

obrigatório para expedição de Alvará de Localização e Funcionamento, pela Secretaria Municipal 

de Finanças. 

 

Sicontiba apoia a campanha Declare Certo 

http://www.curitiba.pr.gov.br/servicos/empresa/consulta-previa-de-localizacao-cpl-consulta-comercial-solicitacao/298
http://www.curitiba.pr.gov.br/servicos/empresa/consulta-previa-de-localizacao-cpl-consulta-comercial-solicitacao/298
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Publicado em 31/03/2017 

 

O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, o assessor da Receita Federal, Vergilio Concetta, o 

vereador Helio Wirbiski (PPS), o presidente do Sescap-PR, Mauro Kalinke, o diretor da Fenacon, 

Valdir Pietrobon, e o vice-presidente de relações sociais do CRCPR, Narciso Doro 

O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, e os diretores 

Juarez Morona, José Eurides Borges filho, Cesar Alberto Ponte Dura, Daniel Zanuzzo e Juliana 

Bertol Guedes participaram hoje, dia 31 de março, em Curitiba, da campanha Declare Certo, que 

tem o objetivo de orientar gratuitamente os paranaenses sobre o preenchimento da declaração de 

Imposto de Renda. 

Hugo disse que há anos o Sicontiba apoia a iniciativa por se tratar de uma causa nobre que 

favorece o paranaense e lembrou ainda que os contribuintes que optam pelo Modelo Completo de 

declaração podem reverter até 3% do imposto devido para o Fundo Municipal da Criança e do 

Adolescente, contribuindo com o bem-estar de jovens atendidos por projetos sociais. 

 

O vereador Helio Wirbiski (PPS), o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, e o vice-presidente da 

ACP, Camilo Turmina 
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O Declare Certo está na 14º edição e é realizado pelo Sescap-PR (Sindicato das Empresas de 

Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no 

Estado do Paraná), com o apoio do Sicontiba, da Fecopar (Federação dos Contabilistas do 

Paraná), do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná) e de outras entidades. 

A campanha foi realizada em várias cidades do Estado: além de Curitiba, Arapongas, Cascavel, 

Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Maringá, Pato Branco e Umuarama. 

 

Também estiveram presentes o presidente do Sescap-PR, Mauro Kalinke, o diretor do Instituto 

Sescap-PR, Gilson Strechar, o vice-presidente de relações sociais do CRCPR (Conselho Regional 

de Contabilidade do Paraná), Narciso Doro, o vereador Helio Wirbiski (PPS), o diretor da Fenacon 

(Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 

Perícias, Informações e Pesquisas), Valdir Pietrobon, o vice-presidente da ACP (Associação 

Comercial do Paraná), Camilo Turmina, e o assessor da Receita Federal, Vergilio Concetta. 

O prazo para o envio da declaração termina no dia 28 de abril. O governo espera receber 28,3 

milhões de declarações dentro do prazo legal. 
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Guia da Receita Federal sobre destinação do Imposto de Renda para Fundos e Programas 

Publicado em 3/04/2017 

 

 

Clique sobre a imagem acima para acessar o guia 

A Receita Federal disponibilizou um guia, em seu site, de orientações sobre doações de recursos 

para fundos beneficentes na Declaração do Imposto de Renda 2017. 

O Sicontiba é um incentivador da destinação de parte do Imposto de Renda devido para fundos e 

programas sociais porque confia no poder transformador desses projetos e sabe que os 

contabilistas têm um papel fundamental de conscientização dos seus clientes sobre a importância 

de doar. 

Lembrando que podem fazer a destinação, no caso do Imposto de Renda Pessoa Física 

(IRPF), os contribuintes que optam pelo Modelo Completo. No caso do Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica (IRPJ), podem destinar os contribuintes que declaram o imposto pelo Lucro Real. 

Para ter acesso ao guia disponibilizado pela Receita Federal, clique aqui. 

É possível ter mais informações sobre Fundos e doações no site da FAS (Fundação de Ação 

Social de Curitiba) através deste link. 

 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal/folhetos-orientativos/arquivos-e-imagens/guia-sobre-beneficios-fiscais-nas-doacoes-para-os-fundos-e-programas-ucs-naf.pdf
http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal/folhetos-orientativos/arquivos-e-imagens/guia-sobre-beneficios-fiscais-nas-doacoes-para-os-fundos-e-programas-ucs-naf.pdf
http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal/folhetos-orientativos/arquivos-e-imagens/guia-sobre-beneficios-fiscais-nas-doacoes-para-os-fundos-e-programas-ucs-naf.pdf
http://www.fas.curitiba.pr.gov.br/conteudo.aspx?idf=1180
http://www.fas.curitiba.pr.gov.br/conteudo.aspx?idf=1180
http://www.fas.curitiba.pr.gov.br/conteudo.aspx?idf=1180
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Conheça a Sede Campestre Irineu Zanuzzo, em Colombo 

Publicado em 6/04/2017: 

 

 

Os associados ao Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) podem desfrutar 

gratuitamente da Sede Campestre Irineu Zanuzzo, em Colombo. 

A chácara possui amplo estacionamento, cinco quiosques com churrasqueiras, dois salões de 

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. 

Os quiosques têm capacidade para até 10 pessoas, o salão maior para até 100 pessoas e o salão 

menor para até 50 pessoas. 

Associados do Sicontiba e dependentes não pagam entrada; convidados pagam 10 reais por 

pessoa. Para contabilistas não associados, o valor da reserva é de 900 reais para até 100 

pessoas. 

Para mais informações e reservas, ligue para (41) 3077-3553. 

Quer saber como se tornar um associado? Clique aqui. 

Quer saber a localização exata da sede campestre pelo Google Mapas? Clique aqui. 

 

 

A sede campestre tem três campos de futebol 

http://www.sicontiba.com.br/associe-se/
http://goo.gl/maps/VtKMR
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Campo de futebol com cancha de bocha ao fundo 

 

Além da quadra de futsal, há uma quadra de vôlei 

 

 

Fonte de água 
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Cancha de bocha coberta 

 

Portal da Transparência do Sicontiba completa um ano 

Publicado em 7/04/2017 

 

O Portal da Transparência do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) acaba de 

completar, neste dia 7 de abril, um ano de existência. Ele foi lançado pelo presidente Hugo 

Catossi em 2016, durante uma reunião de diretoria. 

O portal traz informações sobre demonstrações contábeis do sindicato, pareceres do conselho 

fiscal, atividades desenvolvidas nos últimos anos e outros dados e fatos importantes, como a 

história, o estatuto, a composição da atual diretoria e toda a relação de contatos do Sicontiba. 

“O Portal da Transparência é uma das nossas prioridades dentro do Sicontiba, já que realmente 

acreditamos no poder transformador de uma administração transparente e ética”, pontua Hugo. 

 

Sicontiba e Sescap-PR iniciam as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho 

2017/2018 

Publicado em 12/04/2017 

http://www.sicontiba.com.br/portal-da-transparencia/
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Alceu Dal Bosco, do Sescap-PR, e José Carlos Lada, do Sicontiba. Foto: Adilson Faxina 

 

O secretário geral do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), José Carlos Lada, 

acompanhado pelo assessor jurídico do sindicato, Ricardo Weber, entregou, no dia 12 de abril, ao 

diretor de relações sindicais do Sescap-PR (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das 

Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná), Alceu 

Dal Bosco, a pauta de reivindicações dos contabilistas referente à Convenção Coletiva de 

Trabalho 2017/2018 (CCT). 

Esta CCT abrange os contabilistas que trabalham em empresas de serviços contábeis e de 

assessoramento, perícias, informações e pesquisas. A pauta de reivindicações vem sendo 

discutida desde o começo do ano e foi consolidada na Assembleia Geral Extraordinária que foi 

realizada pelo Sicontiba no dia 30 de março. 

 

Representantes do Sicontiba e do Sescap-PR. Foto: Adilson Faxina 



 

86 

Durante a reunião, o secretário geral do Sicontiba fez questão de frisar a importância do 

profissional contábil empregado, destacando que o trabalho dele contribui diretamente para o 

sucesso das empresas e para o desenvolvimento da sociedade. 

Também participaram da reunião o diretor jurídico do Sescap-PR, Euclides Locatelli, e os 

advogados da entidade, Paulo Tricarico e Samara Santos. 

Agora, o Sicontiba aguarda o posicionamento do Sescap-PR a respeito das reivindicações. 

 

Feliz Páscoa! 

Publicado em 15/04/2017 

 

 

Manifestação em Curitiba contra o aumento de impostos: 13 de maio, na Rua XV, às 9h 

Publicado em 18/04/2017 
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Artigo: Como seria o Brasil sem corrupção? 

Publicado em 18/04/2017 

 

Sempre soubemos que a corrupção, lamentavelmente, faz parte da vida brasileira, desde os 

tempos de colônia, passando pelo Império, a Primeira República, o Regime Militar, e nossa jovem 

Democracia. Mais que isso: é um fenômeno mundial, incomodando até mesmo povos com os 

melhores costumes e reconhecida tradição ética. 

Mas não se trata de simplesmente constatar o fato: é assim, não há o que fazer! Nosso espírito 

hoje é outro, como revelam as mobilizações populares, manifestações, protestos e os resultados 

das últimas eleições com altos índices de abstenções, votos brancos e nulos: não aceitamos mais 

conviver com essas coisas como se elas fizessem parte da nossa essência e nossa cultura. 

Queremos um corte radical em relação a tudo isso, uma linha demarcando o tempo. 

A história avança e nós também estamos alterando nossa percepção e postura. Quem continuar 

afirmando que somos um povo que aceita tudo bovinamente, sem questionar, está enganado. 

Não há mais tese capaz de provar tal afirmação. O espírito nacional é cada vez mais de 

intolerância a malfeitos. 

As constantes revelações sobre corrupção, nos últimos tempos, no país, permitem concluir que, 

em vez de uma democracia, estamos mais inclinados a uma propinocracia -sistema movido a 

propina; utilizado por espertalhões para definir, desde quem deve vencer uma licitação pública, 

como o perfil de uma legislação importante, atendendo os interesses escusos de grupos 

econômicos e políticos. 

Já o mensalão foi um escândalo de proporções catastróficas, indicando que a moralidade, na 

esfera do poder central, descera ao nível do chão. Ao colocar à mostra as entranhas sujas de 

duas das nossas megaempresas – Petrobrás e Odebrecht -, a tendência é confirmada pela Lava 

Jato.  Ambas são (maus) exemplos de como andam as relações entre o poder público e o setor 

privado, marcadas por operações não contabilizadas, negociatas e traficâncias de toda ordem. 

As delações da Odebrecht terminam por escancarar as portas do inferno, deixando a impressão 

de que o céu não existe. Não há quem não esteja espantado com o número e o peso das 

personalidades citadas pelo ministro Edson Fachin, relator da operação no Supremo Tribunal 

Federal. Foram abertos inquéritos de investigação contra 108 altas autoridades, entre elas, os 

cinco ex-presidentes vivos – José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, 

Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef -, os presidentes do Senado e da Câmara, nove 

ministros, três governadores, 29 senadores, 42 deputados federais. Citação não é prova de crime, 

mas… 

Agora é mais fácil entender porque estamos vivendo um dos piores momentos da nossa história –

 não apenas por causa da crise moral. Nossa economia não cresce há anos e nesse ano, se 

crescer, será um índice meramente simbólico. É preocupante o número de empresas em 
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dificuldade e ainda não há sinais consistentes de reaquecimento das atividades. Agravando o 

quadro social, o desemprego afeta cerca de 13 milhões de brasileiros. As contas públicas, em 

todas as esferas, estão em estado de calamidade, com déficits que limitam obras até mesmo em 

áreas emergenciais. 

Só nos resta imaginar como seria o Brasil sem corrupção; se, em vez de uma propinocracia, 

nossos representantes estivessem trabalhando por uma real democracia, com amplos 

investimentos em educação, saúde, segurança, infraestrutura, desenvolvimento econômico e 

social. 

Mas não vamos desistir do nosso sonho: no ano que vem haverá eleições novamente –

 esperamos que as campanhas eleitorais não sejam financiadas por corruptores, não tenham 

caixa dois, e os eleitos pertençam a uma nova geração de líderes. 

 

 

Sicontiba negocia Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018 com a Sanepar 

Publicado em 19/04/2017 

 

 

Durante a reunião de negociação de ACT com a Sanepar, o presidente do Sicontiba, Hugo 

Catossi, enalteceu o trabalho dos contabilistas. 
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Há décadas o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) representa os interesses dos 

contabilistas da Sanepar em diversas negociações com a empresa, sempre mostrando para a 

diretoria da estatal a importância de se valorizar o profissional contábil, que tem função 

estratégica por trabalhar com uma legislação complexa que afeta diretamente a empresa. 

No passado, o Sicontiba chegou até a organizar uma greve dentro da Sanepar. Em outra ocasião, 

lançou uma Nota de Repúdio contra a diretoria da empresa pela demora em assinar um Acordo 

Coletivo de Trabalho (ACT). 

Hoje, dia 19 de abril, mais uma vez o Sicontiba representou os interesses dos contabilistas da 

Sanepar.  

O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, e o diretor Luciano Barboza participaram de uma 

reunião com o diretor administrativo da Sanepar, Luciano Machado, e os membros da comissão 

de negociações coletivas da empresa, Rosaldo Jorge de Andrade e Mário Luiz Pompei da 

Silva, para tratar do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018. 

Também participaram do encontro dirigentes de outros sindicatos, que representam cerca de 9 mil 

funcionários da empresa. 

 

O Sicontiba e a Sanepar estão em negociação do ACT 2017/2018 há meses. 

No dia 3 de março, o sindicato promoveu uma Assembleia Geral Extraordinária que definiu a 

pauta de reivindicações que foi encaminhada para a diretoria da Sanepar. No dia 31 de março, a 

empresa apresentou uma proposta que não agradou aos contabilistas. 

Hoje, após reuniões e cobranças por parte do Sicontiba, a Sanepar entregou uma nova proposta, 

que será discutida em assembleia, a priori no dia 27 de abril. Por ora, graças a muita negociação, 

pode-se adiantar que foram concedidos os seguintes itens: 

·         Manutenção dos benefícios adquiridos no acordo anterior. 

·         Repasse da inflação garantido no salário e no vale-alimentação. 

·         Aumento do abono indenizatório, que será pago um mês após a assinatura do ACT, de 

acordo com o INPC, de 4,69% (março/2017), sobre a parte fixa do valor estabelecido. 

·         Concessão de mais um período no fracionamento de férias. 
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·         Os funcionários com mais de 50 anos poderão fracionar o período de férias. 

·         O horário móvel será aplicado de maneira igual a todos os contabilistas. 

·         Manutenção do Fundo Assistencial, que é pago pela empresa e tem validade para o 

Sicontiba como anuidade associativa. 

 

O presidente do Sicontiba ressaltou a importância do diálogo transparente nas negociações e o 

trabalho desenvolvido pelo sindicato em busca de defender os interesses dos contadores. 

“Vivemos um momento complicado no Brasil. A nossa economia não anda tão bem quanto 

deveria e, por isso, as negociações com as empresas se tornam difíceis e demoradas. Somente 

uma categoria forte e um sindicato forte são capazes de pleitear mudanças e garantir mais 

valorização profissional”, completou. 

 

Atenção, contabilistas da Sanepar: edital de convocação – Assembleia Geral Extraordinária 

– discussão da contraproposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018 

Publicado em 20/04/2017 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA, no uso de 

suas prerrogativas e atribuições estatutárias, respeitando a legislação sindical em vigor, 

CONVOCA os contabilistas empregados na Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, 

em condições de votar, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será 

realizada no dia 27 de abril de 2017, às 11h30min, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a 

presença de 2/3 (dois terços) dos convocados interessados, e às 12h00min, em SEGUNDA 

CONVOCAÇÃO, com os presentes interessados, na sede da SANEPAR, no “espaço Lica”, sito na 

Rua Engenheiro Rebouças nº. 1376, Bairro: Rebouças, em Curitiba-PR, para deliberarem sobre a 

seguinte ORDEM DO DIA: 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2018 
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DISCUSSÃO DA CONTRAPROPOSTA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARA O 

PERÍODO 2017/2018, APRESENTADA PELA DIRETORIA DA SANEPAR 

Curitiba, 20 de abril de 2017 

PEDRO HUGO CATOSSI 

Presidente do Sicontiba 

 

Alvará provisório é tema de debate na Câmara Municipal de Curitiba com a presença do 

Sicontiba 

Publicado em 20/04/2017 

 

 

Diretoria do Sicontiba, o vereador Helio e mais participantes. Foto: Assessoria/HW 

 

Hoje, dia 20 de abril, o presidente em exercício do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de 

Curitiba), Dirceu Vaz, e os diretores José Carlos Lada, José Eurides Borges Filho, Simone Vanni 

Soares, Bento Rosa, Narciso Doro, Carlos Augusto Bittencourt e Gilson Luis da Silva participaram 

do debate sobre o Projeto de Lei que sugere a criação do alvará provisório de localização e de 

funcionamento em Curitiba para pequenas e microempresas. 

De acordo com a proposta, teriam o direito ao alvará provisório, com vigência de 360 dias, as 

empresas com até cem metros quadrados e que não ofereçam riscos para a população. 

 

O vereador Helio Wirbiski. Foto: Assessoria/HW 
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O autor do projeto, o vereador Helio Wirbiski (PPS), defende que a medida geraria empregos e 

renda. Além disso, traria mais agilidade para o sistema de obtenção de alvará. 

O presidente em exercício do Sicontiba concorda. “O alvará provisório seria muito importante para 

desburocratizar o sistema, permitindo que os órgãos envolvidos no processo possam direcionar 

os seus trabalhos para casos mais complexos”, argumenta Dirceu. 

“Todo mundo ganha: os empresários, a cidade e nós, os contabilistas. Lembrando que o Sicontiba 

continua reivindicando aos órgãos a integração de Curitiba à Redesim (Rede Nacional para a 

Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios) para trazer ainda mais 

agilidade”, completa. 

 

O presidente em exercício do Sicontiba, Dirceu Vaz. Foto: Assessoria/HW 

 

O projeto (005.00029.2017), que está disponível neste link ou clicando sobre a imagem abaixo, 

continua em trâmite na Câmara Municipal de Curitiba (CMC). 

 

http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/04/proposicao-alvara-provisorio-20-04-2017.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/04/proposicao-alvara-provisorio-20-04-2017.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/04/proposicao-alvara-provisorio-20-04-2017.pdf
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Também participaram do encontro, realizado na CMC, o presidente do CRCPR (Conselho 

Regional de Contabilidade do Paraná), Marcos Rigoni, 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 representantes do Sebrae, da Junta Comercial 

do Paraná, do Ministério Público, da Associação Comercial do Paraná, da Federação do 

Comércio do Paraná e de outras entidades. 

 

Foto: Assessoria/HW 

 

Parabéns, Contabilistas! 

Publicado em 24/04/2017 
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Professor César Abicalaffe visita o Sicontiba para falar sobre a importância do contador e 

de uma contabilidade eficiente nas empresas 

Publicado em 25/04/2017 

 

 

O professor César Abicalaffe e o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi 

 

Com o objetivo de debater a importância do contador e de uma contabilidade eficiente nas 

empresas, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, 

recebeu hoje, dia 25 de abril, o professor e integrante da Abracicon (Academia Brasileira de 

Ciências Contábeis), César Abicalaffe. 

Contador há mais de 50 anos, economista, professor universitário e um eterno estudioso das 

ciências contábeis, Abicalaffe apresentou no encontro um estudo minucioso que sintetiza a 

aplicação da ciência contábil na gestão de empresas. 

A iniciativa pode ser conferida através de um curso online, de vídeo-aulas ministradas pelo 

professor Abicalaffe, com duração de 10 horas. 

 

O presidente do Sicontiba colocou o sindicato à disposição e destacou a relevância dos estudos 

realizados por Abicalaffe para a profissão. 
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“Sem dúvidas, o professor César Abicalaffe é uma inspiração para os contadores, seu 

conhecimento contribui grandemente para o desenvolvimento da contabilidade”, pontuou Hugo. 

O professor também aproveitou a ocasião para ressaltar a importância do trabalho desenvolvido 

pelo Sicontiba em busca de valorização dos profissionais da contabilidade, e destacou a maneira 

transparente e sublime como o presidente do Sicontiba vem conduzindo a entidade. 

Mais informações sobre o curso, acesse: www.renaccon.com.br. 

 

Novas regras para assinatura da ECD e publicação de nova versão do programa 

Publicado em 4/05/2017 

 

Fonte: Receita Federal 

 

Será publicada nova versão do programa da ECD, até o dia 12 de maio, com novas regras para 

assinatura da ECD, conforme abaixo: 

1. Toda ECD deve ser assinada, independentemente das outras assinaturas, por um 

contador/contabilista e por um responsável pela assinatura da ECD. 

2. O contador/contabilista deve utilizar um e-PF ou e-CPF para a assinatura da ECD. 

3. O responsável pela assinatura da ECD é indicado pelo próprio declarante, utilizando campo 

específico. Só pode haver a indicação de um responsável pela assinatura da ECD. 

4. O responsável pela assinatura da ECD pode ser: 

4.1. Um e-PJ ou um e-CNPJ que coincida com o CNPJ do declarante (CNPJ básico, oito primeiras 

posições). Esta é a situação recomendada. As opções abaixo só devem ser utilizadas se essa 

situação se mostrar problemática do ponto de vista operacional (por exemplo, o declarante não 

tem e-PJ ou e-CNPJ e não consegue providenciar um em tempo hábil para a entrega da ECD). 

4.2. Um e-PJ ou um e-CNPJ que não coincida com o CNPJ do declarante (CNPJ básico, oito 

primeiras posições). Nesse caso o CNPJ será validado nos sistemas da RFB e deverá 

corresponder ao procurador eletrônico do declarante perante a RFB. 

4.3. Um e-PF ou e-CPF. Nesse caso o CPF será validado nos sistemas da RFB e deverá 

corresponder ao representante legal ou ao procurador eletrônico do declarante perante a RFB. 

5. A assinatura do responsável pela assinatura da ECD nas condições anteriores (notadamente 

por representante legal ou procurador eletrônico perante a RFB) não exime a assinatura da ECD 

por todos aqueles obrigados à assinatura da contabilidade do declarante por força do Contrato 

Social, seus aditivos e demais atos pertinentes, sob pena de tornar a contabilidade formalmente 

http://renaccon.com.br/
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inválida e mesmo inadequada para fins específicos, conforme as normas próprias e o critério de 

autoridades ou partes interessadas que demandam a contabilidade. 

6. Outras informações sobre a assinatura da ECD por e-PJ ou e-CNPJ: 

6.1. A assinatura por e-PJ ou e-CNPJ não é obrigatória, mas se realizada só pode ocorrer uma 

vez. 

6.2. Foi criado um novo código de assinante na Tabela de Qualificação do Assinante – que é o 

001 – signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ. Esse código é utilizado exclusivamente pela 

assinatura e-PJ ou e-CNPJ. 

6.3. A assinatura por e-PJ ou e-CNPJ pode ser aquela escolhida pelo declarante como o 

responsável pela assinatura da ECD, mas isso não é obrigatório. 

7. Informações gerais: 

7.1. Todos os certificados assinantes de uma ECD podem ser A1 ou A3. 

7.2. Além da assinatura do responsável pela assinatura da ECD (pessoas física ou jurídica) e do 

certificado e-PF ou e-CPF do contador/contabilista, pode haver qualquer número de assinaturas. 

7.3. A assinatura do responsável pela assinatura da ECD pode ter qualquer código de qualificação 

do assinante, com exceção dos códigos dos profissionais contábeis 900, 910 e 920. 

7.4. As ECD substitutas devem ter o Termo de Verificação para fins de Substituição da ECD 

assinado: 

(a) pelo próprio profissional contábil que assina a escrituração substituta (código de assinante 

910), quando a substituição não gere alterações de lançamentos contábeis, saldos, ou 

demonstrações contábeis; 

(b) por dois (2) profissionais contábeis (código de assinante 910), sendo um deles contador, 

quando a substituição gere alterações de lançamentos contábeis, saldos ou demonstrações não 

auditadas por auditor independente; e 

(c) por dois (2) contadores, sendo um deles Auditor Independente (código de assinante 920), 

quando a substituição gere alterações de lançamentos contábeis, saldos ou demonstrações 

auditadas por auditor independente. 

Uma ECD ORIGINAL deve ter, pelo menos, duas assinaturas: 

(1) uma do e-PF ou e-CPF correspondente ao profissional contábil (código de assinante 900); e 

(2) outra que deve ser indicada como responsável pela assinatura da ECD, podendo ser um e-PJ 

ou e-CNPJ (com código de assinante igual a 001, exclusivo de PJ) ou um e-PF ou e-CPF ligado a 

um outro código de assinante qualquer (com exceção dos códigos dos profissionais contábeis 

900, 910 e 920). 

Uma ECD SUBSTITUTA que não gerou alterações de lançamentos contábeis, saldos ou 

demonstrações deve ter pelo menos três assinaturas. Duas são idênticas aos tipos das 

assinaturas de uma ECD original. A terceira deve ser a do profissional contábil que assina o 

Termo de Verificação para fins de Substituição da ECD (note que nesse caso o mesmo 



 

97 

profissional contábil assina a ECD com o código de assinante 900 e o Termo com o código de 

assinante 910 ou 920, conforme o caso). 

Uma ECD SUBSTITUTA que gerou alterações de lançamentos contábeis, saldos ou 

demonstrações deve ter pelo menos quatro assinaturas. Duas são idênticas aos tipos das 

assinaturas de uma ECD original. As outras duas são de profissionais contábeis, pelo menos um 

deles contador, que assinam o Termo de Verificação para fins de Substituição da ECD (códigos 

de assinante 910 ou 920 – o código 920 deve ser utilizado no caso de auditoria independente). 

Acesse o conteúdo em: https://goo.gl/ygHns2.  

 

Manifestação em Curitiba: dia 13 de maio, na Rua XV, às 9h 

Publicado em 5/05/2017 

 

 

 

Já conhece a Ouvidoria do Sicontiba? 

Publicado em 8/05/2017 

 

https://goo.gl/ygHns2
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A Ouvidoria do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) é um canal de comunicação que 

foi criado pela gestão do presidente Hugo Catossi para receber reivindicações, reclamações, 

elogios e sugestões de melhorias sobre tudo aquilo que envolve o universo contábil. 

Se você tem tido problemas na liberação de documentos por causa da lentidão ou porque o 

sistema de algum órgão público não funciona direito, o Sicontiba está à sua disposição. 

Foi maltratado em alguma repartição pública? Comunique a Ouvidoria do Sicontiba, que está 

pronta para defender os interesses dos contabilistas. 

O objetivo é que a Ouvidoria faça o meio de campo entre você e os órgãos públicos na busca de 

soluções para questões que prejudiquem a sua rotina profissional, trazendo mais qualidade e 

rapidez para o seu dia a dia e beneficiando toda a classe contábil. 

Para fazer uma reivindicação, reclamação ou elogio, acesse o canal Ouvidoria no site do 

Sicontiba ou escreva diretamente para ouvidoria@sicontiba.com.br, informando o seu nome 

completo, cidade, número do CRC (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná) e detalhando 

a sua questão. 

Sicontiba, mais do que um sindicato, o seu sindicato! 

 

Manifestação contra o aumento de impostos: no sábado, dia 13, na Rua XV, às 9h 

Publicado em 11/05/2017 
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Atenção, contabilistas empregados em indústrias da construção pesada: edital de 

convocação – Assembleia Geral Extraordinária – discussão da pauta reivindicatória da 

Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 

Publicado em 11/05/2017 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA, no uso de 

suas atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA OS 

CONTABILISTAS EMPREGADOS em Indústrias da Construção Pesada no Estado do Paraná 

(representadas pelo SICEPOT-PR), que laborem em Adrianópolis/PR, Agudos do Sul/PR, 

Almirante Tamandaré/PR, Araucária/PR, Balsa Nova/PR, Bocaiúva do Sul/PR, Campina Grande 

do Sul/PR, Campo do Tenente/PR, Campo Largo/PR, Campo Magro/PR, Cerro Azul/PR, 

Colombo/PR, Contenda/PR, Curitiba/PR, Fazenda Rio Grande/PR, Itaperuçu/PR, Lapa/PR, 

Mandirituba/PR, Piên/PR, Pinhais/PR, Piraquara/PR, Porto Amazonas/PR, Quatro Barras/PR, 

Quitandinha/PR, Rio Branco do Sul/PR, Rio Negro/PR, São José dos Pinhais/PR, Tijucas do 

Sul/PR e Tunas do Paraná/PR, em condições de votar, para participarem da ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 18 de maio de 2017, às 18h30min, em 

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a presença de 2/3 (dois terços) dos convocados interessados, e 

às 19h00min, em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, com os presentes interessados, na Rua Augusto 

Severo nº. 133, Bairro: Alto da Glória, em Curitiba/PR, local este de atendimento temporário do 

Sicontiba, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017/2018 

DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA PAUTA REIVINDICATÓRIA A SER ENCAMINHADA À 

DIRETORIA DO SICEPOT-PR, PARA FINS DE CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE 

TRABALHO 2017/2018 

FIXAÇÃO DA TAXA DE REVERSÃO SALARIAL 

Curitiba, 11 de maio de 2017 

PEDRO HUGO CATOSSI 

Presidente do Sicontiba 

 

Dia das Mães 

Publicado em 12/05/2017 
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Sicontiba apoia manifestação contra o aumento de impostos e o mau uso do dinheiro 

público 

Publicado em 16/05/2017 

 

Contra o aumento de impostos e o mau uso do dinheiro público, o Sicontiba (Sindicato dos 

Contabilistas de Curitiba) apoiou a realização da manifestação “Sossega Leão”, na manhã do 

último sábado, dia 13 de maio, em Curitiba. 

Os manifestantes marcharam da Rua XV de Novembro, no centro da cidade, até a sede da 

Associação Comercial do Paraná (ACP), distribuindo panfletos e portando cartazes. 

A organização do evento ficou por conta das Faculdades Santa Cruz, que teve o apoio, além do 

Sicontiba e da ACP, de outras entidades como o CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do 

Paraná), o Sescap-PR (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 

Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná) e o IBPT (Instituto 

Brasileiro de Planejamento e Tributação). 

Foto: Faculdades Santa Cruz 
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Nota de Repúdio: Renúncia do Presidente 

Publicado em 18/05/2017 

 

 

 

“Substituição Tributária do ICMS” é tema de curso do Sicontiba 

Publicado em 23/05/2017 
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Cursos rápidos, de baixo custo e com conteúdo atual e importante para o dia a dia do contabilista. 

Tendo essa fórmula por base, o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) está 

promovendo hoje, dia 23 de maio, o curso “Substituição Tributária do ICMS – Novidades para 

2017”. 

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. 

 

No dia 23 de junho, o Sicontiba promove o curso “Cruzamento de informações pelo Fisco Federal: 

DCTF x Sped Contábil x Lalur x EFD-Contribuições x Per/Dcomp”, que já está com inscrições 

abertas. 

O investimento para associados ao Sicontiba, funcionários de associados e estudantes é de R$ 

50. Para demais profissionais, R$ 150. 

Para mais informações, clique aqui ou sobre a imagem abaixo. 

 

Sicontiba representa contabilistas e assina Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018 com a 

Sanepar 

Publicado em 23/05/2017 

 

http://www.sicontiba.com.br/cursos-2/
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Hoje, dia 23 de maio, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo 

Catossi, e o diretor Luciano Barboza estiveram reunidos com o diretor administrativo em exercício 

da Sanepar, Antonio Carlos Salles Belinati, para a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho 

(ACT) 2017/2018.  

Também participaram da reunião membros da comissão de negociações da empresa, Rosaldo 

Jorge de Andrade, Mário Luiz Pompei da Silva e Tania Toniello, e dirigentes de outros sindicatos.  

O que foi assinado hoje já passa a vigorar a partir de maio, exceto a parte fixa do abono que 

deverá ser paga no mês de junho. 

 

“O Sicontiba desempenha um papel fundamental na negociação de acordos e de convenções 

porque, a partir do momento que a gente concentra a opinião dos contabilistas e representa todos 

eles, temos mais força para reivindicar”, afirmou Hugo, elogiando a postura da Sanepar ao 

negociar com os contabilistas.  

O diretor da Sanepar disse que a empresa preza pela transparência e pelo diálogo. Belinati falou 

ainda que a comissão de negociação está sempre estudando novas maneiras de desenvolver e 

facilitar os acordos, de modo que a empresa e os funcionários sintam-se satisfeitos ao final de 

qualquer negociação.  

Os contabilistas da Sanepar que tiverem quaisquer dúvidas sobre o ACT 2017/2018 podem entrar 

em contato com o diretor do Sicontiba Luciano Barboza através do e-

mail lucianorb@sanepar.com.br 

 

Tania Toniello (Sanepar), Hugo Catossi (Sicontiba) e Rosaldo Andrade (Sanepar) 
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Descontos na Unimed Curitiba para contabilistas e familiares dependentes 

Publicado em 31/05/2017 

 

Contabilistas associados ao Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) têm descontos em 

planos de saúde da Unimed Curitiba. Para conferir a tabela de preços em um formato 

maior, clique aqui ou sobre a imagem abaixo. Para mais informações, ligue para (41) 3512-5969. 

Quer saber como se tornar um associado? Acesse este link. 

 

 

 

Assembleia: discussão da contraproposta de CCT 2017/2018 apresentada pelo Sescap-PR 

Publicado em 31/05/2017 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA, no uso de 

suas atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA todos 

os trabalhadores representados, contabilistas empregados em Empresas de serviços contábeis e 

em empresas de assessoramento, perícias, auditorias contábeis, informações e pesquisas, 

representadas pelo SESCAP-PR, em condições de votar, para participarem da ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 06 de junho de 2017, às 18h30min, em 

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a presença de 2/3 (dois terços) dos convocados interessados, e 

às 19h00min, em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, com os presentes interessados, na Rua Augusto 

Severo nº. 133, Bairro: Alto da Glória, em Curitiba/PR, local este de atendimento temporário do 

Sicontiba, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017/2018 

01. APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO, DA 

CONTRAPROPOSTA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DOS EMPREGADOS 

CONTABILISTAS PARA O PERÍODO 2017/2018, APRESENTADA PELO SESCAP-PR; 

02. AUTORIZAÇÃO PARA QUE O SICONTIBA POSSA BUSCAR INTERMEDIAÇÃO DA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E/OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO; 

http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/02/unimed2017.png
http://www.sicontiba.com.br/associe-se/
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/02/unimed2017.png
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/02/unimed2017.png
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03. AUTORIZAÇÃO PARA QUE O SICONTIBA POSSA PROPOR E/OU DEFENDER-SE EM 

DISSÍDIO COLETIVO OU QUALQUER OUTRA AÇÃO QUE TENHA POR OBJETIVO A DEFESA 

E A PROTEÇÃO DESTE SINDICATO E DA CATEGORIA PROFISSIONAL QUE ELE 

REPRESENTA. 

Curitiba, 31 de maio de 2017 

PEDRO HUGO CATOSSI 

Presidente do Sicontiba 

 

Descontos em dentista para toda a família 

Publicado em 5/06/2017 

 

Através do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), contabilistas associados e seus 

familiares dependentes têm descontos especiais em tratamentos odontológicos. 

São vários serviços disponíveis, como, por exemplo, restauração, limpeza, implante, raspagem de 

tártaro, extração, tratamento de siso, de gengiva, de canal, clareamento, faceta, lente de 

porcelana e até colocação e manutenção de aparelho dentário. 

Os tratamentos são realizados pela clínica odontológica Clifame, que tem profissionais 

especializados e consultórios no centro de Curitiba, na CIC e no centro de São José dos Pinhais. 

Para agendamento e mais informações, ligue para (41) 3180-0833 ou 98822-7442. 

Quer conhecer a Clifame? Acesse este link. 

Quer saber como se tornar um associado ao Sicontiba? Acesse este link. 

 

Documentos só serão protocolados na Jucepar após taxas serem compensadas pelo 

banco 

Publicado em 8/06/2017 

http://clifame.com.br/
http://www.sicontiba.com.br/associe-se/
http://clifame.com.br/
http://clifame.com.br/
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A Jucepar (Junta Comercial do Paraná) informou ao Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de 

Curitiba) que, a partir do dia 1 de julho de 2017, os documentos que foram levados ao órgão para 

registro só serão protocolados depois que as taxas pagas forem compensadas pelo banco. 

A Jucepar diz ainda no comunicado que os usuários têm opção de escolher o banco de sua 

preferência, mas que o processamento no Banco do Brasil leva apenas cerca de 30 minutos, 

agilizando o trâmite. 

Confira o comunicado 

 

 

Preços especiais para contabilistas em diversos tipos de seguros: conheça a Patmos 

Publicado em 9/06/2017 

 

Está precisando contratar ou renovar um seguro? Fale com a Patmos, a parceira do Sicontiba 

(Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) que oferece atendimento e preços especiais para 

contabilistas associados. 

http://www.patmoscorretora.com.br/
http://www.patmoscorretora.com.br/
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A Patmos acabou de lançar um site novo: www.patmoscorretora.com.br, detalhando os serviços 

prestados e os parceiros, como a HDI, o Itaú, o Bradesco, a Mapfre, a Porto Seguro, a Liberty 

Seguros, a SulAmérica, dentre outros. 

A empresa trabalha com diversas modalidades de seguro, como, por exemplo, de veículos, de 

residência, de vida, aluguel, de equipamentos portáteis e até seguro Responsabilidade Civil 

Profissional, que protege contabilistas contra reclamações resultantes de serviços prestados. 

Dúvidas? Ligue para (41) 3088-4141, 99679-3366 ou escreva 

para carlos@patmoscorretora.com.br. 

Clique aqui ou sobre a imagem abaixo para conferir a apresentação da Patmos. 

 

Curso gratuito sobre o sistema Empresa Fácil Paraná no dia 8 de agosto em Curitiba 

Publicado em 13/06/2017 

 

No dia 8 de agosto, o programa Academia Empresa Fácil vai promover um curso gratuito em 

Curitiba sobre os processos de abertura, alteração e baixa de empresas por meio do sistema 

Empresa Fácil Paraná. 

O curso é destinado para contabilistas, empresários e demais profissionais interessados. Outras 

sete cidades também receberão cursos: Guarapuava, Santo Antônio da Platina, Paranavaí, 

Apucarana, Campo Mourão, Toledo e Dois Vizinhos. 

Inscrições aqui: https://goo.gl/SWugcl 

Para mais informações visite www.academiaempresafacil.pr.gov.br ou envie um e-mail 

para academiaempresafacil@jucepar.pr.gov.br. 

O programa Academia Empresa Fácil é fruto de uma parceria da Jucepar com diversas entidades, 

dentre elas o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), o CRCPR (Conselho Regional de 

Contabilidade do Paraná), o Sescap-PR (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das 

Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná) e a 

Fecopar (Federação dos Contabilistas do Paraná). 

 

Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 assinada entre Sicontiba e Sescap-PR atinge 

cerca de 5 mil contabilistas 

Publicado em 14/06/2017 

http://www.patmoscorretora.com.br/
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-Institucional-Patmos.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-Institucional-Patmos.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-Institucional-Patmos.pdf
https://tcs.sescap-pr.org.br/digital/INSCRICOES/evento3.aspx?evento=SEM-09/17&admin=S&idativa=13435
https://tcs.sescap-pr.org.br/digital/INSCRICOES/evento3.aspx?evento=SEM-09/17&admin=S&idativa=13435
https://tcs.sescap-pr.org.br/digital/INSCRICOES/evento3.aspx?evento=SEM-09/17&admin=S&idativa=13435
http://www.academiaempresafacil.pr.gov.br/
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Após extensa negociação, no dia 14 de junho, o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, esteve 

reunido com o vice-presidente do Sescap-PR (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e 

das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná), 

José Reinaldo Vieira, para assinar a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2017/2018. 

Esta CCT reajusta salários, pisos normativos e outros benefícios de cerca de 5 mil contabilistas 

que atuam como empregados em empresas de serviços contábeis, de assessoramento, de 

perícias, de informações e de pesquisas. São aproximadamente 60 ramos de atividade. 

A CCT abrange 28 cidades: Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa 

Nova, Bocaiúva 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, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná. 

Ela já está disponível no Sicontiba. Interessados devem entrar em contato com o assessor jurídico 

Ricardo Weber através do e-mail assessoriajuridica@sicontiba.com.br 

Em breve, depois de registrada no Ministério do Trabalho e Emprego, a CCT estará disponível 

no Portal da Transparência do Sicontiba. 

 

Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 está disponível no Portal da Transparência do 

Sicontiba 

Publicado em 20/06/2017 

 

A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2017/2018 firmada entre o Sicontiba (Sindicato dos 

Contabilistas de Curitiba) e o Sescap-PR (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das 

http://www.sicontiba.com.br/portal-da-transparencia
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Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná) já está 

registrada no Ministério do Trabalho e Emprego. 

Para ter acesso ao documento, visite o Portal da Transparência do Sicontiba e clique sobre 

“Convenções Coletivas”. 

Se houver dúvidas sobre a CCT, por favor, entre em contato com o assessor jurídico do Sicontiba, 

Ricardo Weber, através do e-mail assessoriajuridica@sicontiba.com.br 

 

 

A responsabilidade do Sicontiba, como pode-se perceber, é gigante ao representar milhares de 

profissionais contábeis. Somente um sindicato forte é capaz de negociar benefícios melhores para 

os seus representados. Por isso, quanto mais contabilistas mobilizados e participando do dia a dia 

do Sicontiba, melhor. Só a união é capaz de fazer a diferença! 

Venha participar do Sicontiba. Além de contribuir com o desenvolvimento da nossa classe, você 

ainda tem uma série de benefícios à sua disposição, como, por exemplo, a sede campestre em 

Colombo, atendimento jurídico gratuito e descontos em cursos, em tratamentos odontológicos e 

em vários tipos diferentes de estabelecimentos. 

 

“Cruzamento de informações pelo  isco  ederal” é tema de curso do Sicontiba 

Publicado em 23/06/2017 

 

http://www.sicontiba.com.br/portal-da-transparencia
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“Na nossa área é tudo dinâmico, tudo muda a todo momento, então, existe essa necessidade da 

gente estar se atualizando; e hoje aqui estamos aprendendo várias coisas que servem para o 

nosso dia a dia”, disse a analista contábil Loana Rausis. 

Loana está participando do curso “Cruzamento de informações pelo Fisco Federal”, que está 

sendo promovido pelo Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) durante a manhã e a 

tarde de hoje, dia 23 de junho. 

 

Os analistas Luis Fritoli e Loana Rausis e a palestrante Joyce Scoto 

O analista contábil Luis Fritoli está gostando da didática da palestrante Joyce Batista Neto Scoto. 

“Ela é muito boa. É bem didática, explica de forma clara e nítida”, pontuou. 

Joyce é advogada inscrita na OAB/PR, formada pela PUCPR e pós-graduada em Direito 

Tributário Empresarial pela Estação Business School; atua nas áreas contábil, tributária e fiscal, 

prestando consultoria para empresas de grande, médio e pequeno porte; é sócia da Seven 

Treinamentos e Consultoria; instrutora de cursos; e professora de pós-graduação da Unicesumar. 

 

Participaram do evento o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, o diretor de cursos e palestras, 

Juarez Dallagrana de Oliveira, e o secretário geral, José Carlos Lada. Eles reforçaram o 

compromisso do sindicato em oferecer cursos rápidos, com preços acessíveis e conteúdo 

atualizado que seja de interesse para o dia a dia dos profissionais contábeis. 
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No dia 25 de julho, o Sicontiba promove o curso “Como reduzir a carga tributária das entidades 

sem fins lucrativos”, que já está com inscrições abertas. 

O investimento para associados ao Sicontiba, funcionários de associados e estudantes é de R$ 

50. Para demais profissionais, R$ 150. 

Para mais informações, clique aqui ou sobre a imagem abaixo. 

 

I InterContábeis (torneio de futebol) já tem logo e data definida: dia 2 de setembro 

Publicado em 23/06/2017 

 

Hugo Catossi (Sicontiba), Daniella Novak e Guilherme Pelanda (CRCPRJovem) 

Está vindo aí o I InterContábeis – Torneio de Futebol Suíço dos Estudantes de Ciências Contábeis 

de Curitiba e região. A competição será realizada no dia 2 de setembro, entre às 8h e 18h, na 

Sede Campestre Irineu Zanuzzo, do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), em 

Colombo. 

O I InterContábeis é fruto de uma parceria entre o Sicontiba e a Comissão do Jovem Contabilista 

do CRCPR. Confira a logo do torneio abaixo. 

 

http://www.sicontiba.com.br/cursos-2/
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Para alinhar os últimos detalhes do torneio, a Comissão do Jovem Contabilista, representada 

por Daniella Novak e Guilherme Pelanda, esteve reunida hoje, dia 23 de junho, com o presidente 

do Sicontiba, Hugo Catossi. 

O InterContábeis terá uma competição masculina, com 8 times, e outra feminina, com 2. No caso 

deles, serão 2 equipes formadas por profissionais e outras 6 por estudantes. Na primeira fase, 

elas competirão em dois grupos. Depois haverá os jogos da semifinal com quatro times e, 

finalmente, a final. No caso delas, será um jogo de ida e outro de volta. 

No dia do torneio, haverá um churrasco de confraternização, com bebidas vendidas à parte. 

Quem não for disputar o InterContábeis está convidado a assistir os jogos e participar do 

churrasco. Para mais informações e para adquirir convites, entre em contato com a CRCPRJovem 

através deste link. 

Segundo Daniella e Guilherme, o evento é importantíssimo para que os estudantes possam se 

aproximar da profissão, ampliando as redes de contatos, o network, e trocando experiências com 

os profissionais. 

Para Hugo, além da integração entre os estudantes e os profissionais, o InterContábeis permitirá 

que os alunos conheçam também a realidade do sindicato e possam se interessar pelas causas 

que afetam o dia a dia de toda a classe contábil. 

 

Lançada a 16ª Copa Sicontiba/Sescap de Futebol Suíço 

Publicado em 28/06/2017 

 

O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Pedro Hugo Catossi, e os 

membros da comissão de esportes do sindicato, Vilson de Oliveira, Fernando Padova, José 

Adriano e Peterson Oliveira, acertaram os últimos detalhes da 16ª edição da Copa 

Sicontiba/Sescap de Futebol Suíço, durante reunião, hoje, 28. 

Em breve estarão abertas as inscrições que poderão ser feitas até 21 de julho. Os jogos começam 

dia 29 de julho e serão disputados na sede campestre Irineu Zanuzzo, do Sicontiba, em Colombo. 

As regras – adianta a comissão – são semelhantes às das edições anteriores com algumas 

alterações e logo mais também poderão ser conferidas, no site do sindicato. Poderão participar da 

https://www.facebook.com/cjlcpr/
https://www.facebook.com/cjlcpr/
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competição profissionais da contabilidade que atuam em Curitiba e região metropolitana, 

funcionários de escritórios de contabilidade e convidados especiais. 

A 15ª edição da Copa, realizada no ano passado, teve a participação de 11 equipes: 

ADMG/Mottin, Barczik, Bayer de Curitiba, Consult, Falidos, Jorhen, Labor, Morona, MV, West 

Rum e WR. Foi campeã a ADMG/Mottin. 

 

I InterContábeis 

Também programado para realização na sede campestre do Sicontiba o I InterContábeis – 

Torneio de Futebol Suíço dos Estudantes de Ciências Contábeis de Curitiba e região: será dia 2 

de setembro, das 8h às 18h. 

O InterContábeis terá uma competição masculina, com 8 times, e outra feminina, com 2. No caso 

deles, serão 2 equipes formadas por profissionais e outras 6 por estudantes. Na primeira fase, 

elas competirão em dois grupos. Depois haverá os jogos da semifinal com quatro times e, 

finalmente, a final. No caso delas, será um jogo de ida e outro de volta. 

No dia do torneio, haverá um churrasco de confraternização, organizado pela Comissão do Jovem 

Contabilista do CRCPR, que coordena a iniciativa junto com o Sicontiba. 

Construção da nova sede administrativa do Sicontiba 

Na ocasião, o presidente Hugo comentou sobre o andamento dos trabalhos da construção da 

sede administrativa do sindicato, informando que a obra está em fase de conclusão e que a nova 

sede irá atender melhor os profissionais da contabilidade. 

 

Assembleia: apreciação da proposta de AC/PPR 2016 (pagamento em 2017) apresentada 

pela Sanepar 

Publicado em 30/06/2017 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA, no uso de 

suas prerrogativas e atribuições estatutárias, respeitando a legislação sindical em vigor, 

CONVOCA os contabilistas empregados na Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, 

em condições de votar, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será 



 

114 

realizada no dia 07 de julho de 2017, às 10h30min, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a 

presença de 2/3 (dois terços) dos convocados interessados, e às 11h00min, em SEGUNDA 

CONVOCAÇÃO, com os presentes interessados, na sede da SANEPAR, no “espaço Lica”, sito na 

Rua Engenheiro Rebouças nº. 1376, Bairro: Rebouças, em Curitiba-PR, para deliberarem sobre a 

seguinte ORDEM DO DIA: 

APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE ACORDO COLETIVO DE PARTICIPAÇÃO NOS 

RESULTADOS – AC/PPR 2016 (pagamento 2017), APRESENTADA PELA DIRETORIA DA 

SANEPAR. 

Curitiba, 30 de junho de 2017 

PEDRO HUGO CATOSSI 

Presidente do Sicontiba 

 

Artigo: Para onde vão as fortunas arrecadadas com impostos? 

Publicado em 30/06/2017 

 

Se já não bastasse, nesta semana, foi anunciado que o governo federal estuda aumentar as 

alíquotas de PIS e Cofins dos combustíveis para não descumprir a meta de deficit fiscal do ano. 

Fico pensando se a carga tributária brasileira seria como o universo, sem limites. 

O Sicontiba, juntamente com outras entidades contábeis, tem engrossado o coro de vozes contra 

a crescente carga tributária imposta no país. A nossa preocupação por aqui é bem clara: para 

onde vão as fortunas arrecadadas com impostos? 

A diferença entre o Brasil e países desenvolvidos que têm uma carga tributária ainda maior do 

que a nossa é que o brasileiro não vê o seu dinheiro revertido em benfeitorias. Muito pelo 

contrário, os noticiários mostram o nosso dinheiro sendo muitas vezes desviado; e não 

devidamente aplicado em saúde, segurança, educação e infraestrutura, por exemplo. 

É espantoso o quanto as empresas pagam de impostos, sem falar do volume de obrigações 

fiscais e de burocracias que precisam cumprir, não justificando, obviamente, mas explicando, de 

certa forma, por que ainda há muita informalidade e sonegação, em todo o Brasil, apesar do cerco 

da legislação e do avanço de programas e tecnologias utilizados como ferramentas de controle e 

fiscalização. 

Os contribuintes em geral não têm a mesma percepção dos empresários e dos contabilistas, 

porque são atingidos apenas indiretamente pelos impostos, quando adquirem um bem, um 

produto, um serviço, não se dando conta, naquele momento, da quantidade de tributos federais, 

estaduais, municipais, e alíquotas embutidos nos preços. 

O litro de gasolina, por exemplo, é elevado em 41% pela tributação; a conta d’água, em 38%, o 

aparelho celular em 40%, material escolar em 50%. É o consumidor quem paga a conta, no final. 

As empresas repassam os encargos a seus produtos e serviços, embora muitas têm sua atividade 
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inviabilizada, pela carga tributária excessiva, complicada por regras do mercado e ciclos 

econômicos. 

Uma das nossas preocupações é a tradição dos nossos governos de recorrer a aumentos de 

forma contínua. Temos que nos manter atentos, porque essa cultura vem de longe, como mostra 

a evolução dos índices: em 1900, a carga tributária brasileira era apenas 10% do Produto Interno 

Bruto – PIB; 13,8% em 1947; em 1967, já estava em 19,36%, saltando para 24,2% em 1968; 26% 

em 1970; em 1990, 28,8%; 30% em 1995; 34, 88% em 2003; 35,45% em 2004, tendo alcançado 

37,37% em 2005 e até ultrapassado esse índice, baixando para a faixa dos 35% nos últimos anos 

– o que ainda nos situa como o 14º no ranking de 30 países com carga tributária mais alta do 

mundo, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). 

O volume total de recursos arrecadados, no país, alcançou a casa do trilhão em 2008 (R$ 1,034 

trilhão), correspondendo a 35,8% do PIB, que totalizou R$ 2,88 trilhões naquele ano; e, em 2015, 

ultrapassou a marca de R$ 2 trilhões só em arrecadação. 

O mesmo estudo do IBPT revela que, dentre os 30 países pesquisados, o Brasil é o que menos 

justifica as altas somas obtidas com impostos, devolvendo obras e serviços. Não seríamos 

compelidos a reclamar pelo tanto que pagamos, se tivéssemos boas escolas, que não 

precisássemos matricular nossos filhos em instituições particulares; bons hospitais, que não 

precisássemos manter caríssimos planos de saúde; idem serviços de segurança e transporte 

público, rodovias e infraestrutura em geral. 

E chegamos ao ponto do desespero, quando vemos nosso rico dinheiro escoar pelos canos sujos 

das falcatruas que a Lava Jato e operações paralelas têm desvendado. Pelo menos já temos o 

consolo de que a impunidade, por desmandos e malfeitos de alguns na gestão pública, está 

chegando ao fim. Haveria luz no horizonte. 

 

 

 

Adesão ao parcelamento de débitos do MEI e ao PERT já está disponível 

Publicado em 4/07/2017 



 

116 

 

Já estão disponíveis no site da Receita Federal informações sobre a regularização de débitos 

para contribuintes (pessoas físicas e jurídicas) que tenham interesse no Programa Especial de 

Regularização Tributária (PERT) e para Microempreendedor Individual (MEI). 

É possível aderir ao PERT até o dia 31 de agosto de 2017. Mais informações sobre o 

PERT: acesse este link. 

 

A adesão ao programa do MEI termina no dia 2 de outubro de 2017. Acesse este link para mais 

informações. 

 

 

Sicontiba prestigia a posse do novo delegado da Receita Federal em Curitiba, Edair Silva 

Publicado em 5/07/2017 

 

Hugo Catossi (Sicontiba), Luiz Bernardi (Receita Federal), Marcos Rigoni (CRCPR), Edair Silva 

(Receita Federal), Arthur Cazella (Receita Federal) e Mauro Kalinke (Sescap-PR) 

https://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/julho/tem-inicio-o-programa-especial-de-regularizacao-tributaria-pert
https://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/julho/tem-inicio-o-programa-especial-de-regularizacao-tributaria-pert
https://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/julho/tem-inicio-o-programa-especial-de-regularizacao-tributaria-pert
https://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/julho/microempreendedor-individual-ja-pode-aderir-ao-parcelamento-de-debitos
https://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/julho/microempreendedor-individual-ja-pode-aderir-ao-parcelamento-de-debitos
https://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/julho/microempreendedor-individual-ja-pode-aderir-ao-parcelamento-de-debitos
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O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, participou hoje, 

dia 5 de julho, da solenidade de posse do novo delegado da Receita Federal do Brasil em 

Curitiba, Edair Ribeiro da Silva. 

Com 21 anos de Receita, Edair falou, em seu discurso, que a missão à frente da delegacia de 

Curitiba não será fácil nem trivial, já que ela é responsável por cerca de 30% da arrecadação 

federal no Paraná e representa cerca de 2,5% da arrecadação federal no Brasil. 

Disse ainda que inovação e simplificação serão nortes de trabalho e reforçou a importância da 

parceria entre a Receita Federal e os contabilistas para que as metas sejam cumpridas e o 

trabalho seja bem desenvolvido. 

 

Hugo Catossi, presidente do Sicontiba, e Edair Silva, delegado da Receita em Curitiba 

O superintendente da Receita Federal do Brasil na 9ª Região Fiscal, Luiz Bernardi, e o 

coordenador-geral da Receita Federal do Brasil de combate e repressão ao contrabando, Arthur 

Cezar Rocha Cazella, também discursaram e reforçaram a afirmação de que o apoio da classe 

contábil é fundamental para que o trabalho do órgão tenha êxito. 

“Os contabilistas são baluartes”, pontuou Cazella. 

O presidente do Sicontiba desejou sucesso a Edair e colocou o sindicato à disposição da 

delegacia da Receita Federal em Curitiba para parcerias que visem desburocratizar e trazer mais 

agilidade para os sistemas do órgão. 

Participaram do evento também o presidente do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do 

Paraná), Marcos Rigoni, o diretor superintendente do CRCPR, Gerson Macedo, e o presidente do 

Sescap-PR (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 

Perícias, Informações e Pesquisas do Paraná), Mauro Kalinke. 

 

Assembleia: CCT 2017/2018, contabilistas empregados em Indústrias da Construção 

Pesada 

Publicado em 7/07/2017 
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA, no uso de 

suas atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA OS 

CONTABILISTAS EMPREGADOS em Indústrias da Construção Pesada no Estado do Paraná 

(representadas pelo SICEPOT-PR), que laborem em Adrianópolis/PR, Agudos do Sul/PR, 

Almirante Tamandaré/PR, Araucária/PR, Balsa Nova/PR, Bocaiúva do Sul/PR, Campina Grande 

do Sul/PR, Campo do Tenente/PR, Campo Largo/PR, Campo Magro/PR, Cerro Azul/PR, 

Colombo/PR, Contenda/PR, Curitiba/PR, Fazenda Rio Grande/PR, Itaperuçu/PR, Lapa/PR, 

Mandirituba/PR, Piên/PR, Pinhais/PR, Piraquara/PR, Porto Amazonas/PR, Quatro Barras/PR, 

Quitandinha/PR, Rio Branco do Sul/PR, Rio Negro/PR, São José dos Pinhais/PR, Tijucas do 

Sul/PR e Tunas do Paraná/PR, em condições de votar, para participarem da ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 13 de julho de 2017, às 18h00min, em 

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a presença de 2/3 (dois terços) dos convocados interessados, e 

às 18h30min, em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, com os presentes interessados, na Avenida 

Senador Souza Naves nº. 381, Bairro: Alto da Rua XV, em Curitiba/PR, para deliberarem sobre a 

seguinte ORDEM DO DIA: 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017/2018 

01. APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO, DA 

CONTRAPROPOSTA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DOS CONTABILISTAS 

EMPREGADOS em Indústrias da Construção Pesada no Estado do Paraná (representadas pelo 

SICEPOT-PR), que laborem na base territorial do SICONTIBA, PARA O PERÍODO 2017/2018, 

APRESENTADA PELO SICEPOT-PR; 

02. AUTORIZAÇÃO PARA QUE O SICONTIBA POSSA BUSCAR INTERMEDIAÇÃO DA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E/OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO; 

03. AUTORIZAÇÃO PARA QUE O SICONTIBA POSSA PROPOR E/OU DEFENDER-SE EM 

DISSÍDIO COLETIVO OU QUALQUER OUTRA AÇÃO QUE TENHA POR OBJETIVO A DEFESA 

E A PROTEÇÃO DESTE SINDICATO E DA CATEGORIA PROFISSIONAL QUE REPRESENTA. 

Curitiba, 07 de julho de 2017 

PEDRO HUGO CATOSSI 

Presidente do Sicontiba 

 

Contabilistas da Sanepar aprovam o Acordo Coletivo do Programa de Participação nos 

Resultados de 2016 

Publicado em 7/07/2017 
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Os contabilistas da Sanepar aprovaram hoje, dia 7 de julho, a proposta de Acordo Coletivo do 

Programa de Participação nos Resultados de 2016 (AC/PPR). A assembleia foi coordenada pelo 

diretor do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) Luciano Barboza e pelo assessor 

jurídico Ricardo Weber. 

A Sanepar irá fazer o pagamento do PPR ainda no mês de julho. Será um dos maiores valores 

pagos pela empresa nos últimos anos. 

 

O diretor do Sicontiba Luciano Barboza 

Luciano aproveitou a oportunidade para também falar sobre as ações que o Sicontiba desenvolve 

em prol dos contabilistas e enalteceu a postura e o trabalho que vem sendo feito pelo presidente 

Hugo Catossi à frente da entidade. 

Luciano elogiou a nova sede do Sicontiba. Disse que o novo prédio traz mais visibilidade para a 

classe e novas possibilidades de desenvolvimento profissional. Também convidou os contabilistas 

da Sanepar para visitarem o novo espaço e encerrou dizendo que o mérito da construção é do 

presidente Hugo, que se desdobrou para tirar o projeto do papel. 
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Nova sede, novos delegados, convênio com Abrapetite e I InterContábeis movimentam 

reunião de diretoria do Sicontiba 

Publicado em 7/07/2017 

 

Na noite desta sexta-feira, dia 7 de julho de 2017, está acontecendo a primeira reunião de 

diretoria do Sicontiba na nova casa dos profissionais de contabilidade de Curitiba e região. A nova 

sede do Sicontiba foi erguida para atender melhor a classe contábil e contribuir para o 

desenvolvimento da profissão. 

CLIQUE AQUI PARA VER MAIS FOTOS 

A reunião teve início com uma oração feita por Dorgival Lima Pereira, assessor da presidência na 

Fiep. 

 

Dorgival Lima (Fiep) e Hugo Catossi (Sicontiba) 

Depois Hugo apresentou o relatório cronológico da obra da nova sede, um documento com mais 

de 100 páginas. Na sequência, o secretário geral, José Carlos Lada, e o tesoureiro geral, José 

Eurides Borges Filho, mostraram o relatório de gastos da construção, que estará disponível no 

Portal da Transparência do Sicontiba. 

http://www.sicontiba.com.br/noticias/fotos-da-reuniao-do-sicontiba-do-dia-7-de-julho-de-2017/
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“Hoje vocês estão olhando para um sonho que ganhou paredes, portas, janelas e forma. Estamos 

cumprindo mais uma promessa da nossa gestão e felizes por ter dado esse presente aos 

contabilistas. O Sicontiba é a casa deles”, pontuou Hugo. 

 

O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi 

“A sede está maravilhosa, digna da importância da classe. Ela dá um upgrade e mais visibilidade 

para os profissionais contábeis. A diretoria, em especial o presidente Hugo, está de parabéns”, 

disse o vice-presidente de administração e finanças do CRCPR (Conselho Regional de 

Contabilidade do Paraná), Laudelino Jochem. 

 

“A nova sede é espetacular. Está moderna. Ela valoriza ainda mais a profissão contábil e quem 

ganha são os contabilistas. Eu tenho que parabenizar o presidente Hugo pela construção, é 

mérito dele”, disse o vice-presidente de relações sociais do CRCPR, Narciso Doro. 
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“A diretoria do Sicontiba está de parabéns. A sede ficou linda e moderna. E ela agrega bastante 

para a classe contábil à medida que demonstra que o Sicontiba acompanha os novos tempos, 

está antenado”, disse o assessor da Fiep, Dorgival Pereira. 

 

O secretário geral do Sicontiba, José Carlos Lada, e o tesoureiro geral, José Eurides Borges 

A construção levou cerca de seis meses. O cuidado era tanto que Hugo foi o administrador da 

obra enquanto José Carlos e José Eurides foram os fiscais. Agradecendo o apoio da diretoria, dos 

funcionários e da classe, Hugo disse que tudo foi estrategicamente pensado. 

“Vivemos em um período de crise e todos sabem que, apesar de grande, o Sicontiba tem um 

caixa modesto e poucos associados. Mas isso não nos impede de trabalhar e avançar. Com 

responsabilidade e comprometimento, estamos contribuindo para o desenvolvimento da nossa 

profissão”, colocou.  Agora, o presidente do Sicontiba buscará patrocínios para mobiliar a sede. 

Hugo aproveitou a oportunidade ainda para homenagear os proprietários da MV Contabilidade, 

Dilson e Dirceu Vaz, que é também vice-presidente do Sicontiba. Eles cederam um espaço para o 

Sicontiba funcionar temporariamente durante a obra. 

 

Dirceu Vaz (Sicontiba e MV Contabilidade) e Hugo Catossi (Sicontiba) 

A reunião de hoje foi importante também porque marcou a nomeação de dois novos delegados do 

Sicontiba. A contabilista Daniella Novak será representante do sindicato em São José dos Pinhais 

e o contabilista Marcello Crispiniano Padula representará o Sicontiba na região central de Curitiba. 
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Hugo Catossi e a nova delegada do Sicontiba, Daniella Novak 

 

Hugo Catossi e o novo delegado do Sicontiba, Marcello Crispiniano Padula 

Hoje ainda houve a assinatura da parceria entre o Sicontiba e a Abrapetite, que atua através do 

PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador, do Governo Federal) na área de convênios de 

alimentação e refeição. A empresa foi representada pelo diretor de operações Luiz Tadeu Garbi 

da Silva e pela gerente comercial Simone Osika. 

Graças à parceria, os contabilistas poderão usar os serviços da Abrapetite e também recomendá-

los para clientes, adquirindo assim um rendimento mensal extra que é fruto de um programa de 

participação no faturamento. Acompanhe mais detalhes em breve no site do Sicontiba. 

 

Simone Osika (Abrapetite), Luiz Tadeu Garbi da Silva (Abrapetite) e Hugo Catossi (Sicontiba) 
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Também foi assunto da reunião o I InterContábeis (Torneio de Futebol Suíço dos Estudantes de 

Ciências Contábeis de Curitiba e região). A competição será realizada no dia 2 de setembro, entre 

às 8h e 18h, na Sede Campestre Irineu Zanuzzo, do Sicontiba, em Colombo. E é fruto de uma 

parceria entre o Sicontiba e a Comissão do Jovem Contabilista do CRCPR, representada por 

Daniella Novak e Guilherme Pelanda. 

 

Guilherme Pelanda, da Comissão do Jovem Contabilista do CRCPR 

Também foram discutidos outros temas importantes, como a agenda de cursos; a 16ª edição da 

Copa Sicontiba/Sescap de Futebol Suíço; e a possibilidade de extinção da contribuição sindical. 

A reunião marcou ainda o ingresso de 7 novos associados: Amauri Lima, Caroline Silva, Felipe 

Chaves, Jocider Fistarol, Luciana Ferreira, Roberta Santos e Rosilene Maidl. 

Estiveram presentes hoje os ex-presidentes do CRCPR, Antônio Carlos Doro e Maurício Smijtink; 

o presidente da Microtiba (Associação das Micro e Pequenas Empresas de Curitiba), Armando 

Lira; o presidente do Instituto Fenacon (Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis 

e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas), Valdir Pietrobon; 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), Euclides Locatelli. 

 

16ª Copa Sicontiba/Sescap: inscrições terminam no dia 21 de julho 

Publicado em 10/07/2017 
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As inscrições para a 16ª Copa Sicontiba/Sescap vão até as 16h30 do dia 21 de julho. Para efetuar 

a inscrição do seu time: 

1 – Leia atentamente o regulamento: acessando este link. 

2 – Baixe e preencha a ficha de inscrição: acessando este link. 

3 – Entregue a ficha de inscrição e os demais documentos solicitados na sede do Sicontiba  (Av. 

Souza Naves, 381, no Cristo Rei). 

Depois é só comparecer ao arbitral, que vai ser realizado no dia 21 de julho às 16h45, e estar a 

postos para participar da competição que deve ter início no dia 29 de julho, na sede campestre 

Irineu Zanuzzo, do Sicontiba, em Colombo. 

 

Confira o manual de registros de empresas da Jucepar 

Publicado em 13/07/2017 

 

A Jucepar (Junta Comercial do Paraná) publicou, no mês de junho, o Manual de Procedimentos 

Para Arquivamento de Atos, um documento que contempla cerca de 95% das exigências em 

processos empresariais. Para conferir o manual clique aqui ou sobre a imagem acima. 

 

Sede campestre do Sicontiba é palco de festa julina beneficente do Projeto Vagalumes 

Publicado em 17/07/2017 

 

A sede campestre Irineu Zanuzzo, do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) em 

Colombo, foi palco de uma importante atividade beneficente no último sábado, dia 15 de julho. O 

http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/07/16%C2%BA-CAMPEONATO-REGULAMENTO-2017.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/07/2017-Ficha-de-Inscri%C3%A7%C3%A3o.xlsx
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/07/13-06-Resolucao-Plenaria-001-2017.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/07/13-06-Resolucao-Plenaria-001-2017.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/07/13-06-Resolucao-Plenaria-001-2017.pdf
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Projeto Vagalumes organizou uma festa julina para as crianças da Associação Casa do Pai, que 

fica localizada no bairro Ahú, em Curitiba. 

A contabilista e membro do Projeto Vagalumes, Jessica Dallagrana, explica que o objetivo da 

festa foi arrecadar produtos e alimentos para a Casa do Pai. Mas, além disso, também foi angariar 

fundos para que as crianças possam viajar para Foz do Iguaçu em 2018. 

 

“Com a festa acabamos arrecadando mais alimentos do que o previsto e, além de ajudar as 

crianças da associação, ainda pudemos distribuir muita comida para moradores de rua”, 

compartilha Jessica, que agradeceu o apoio da diretoria do Sicontiba. 

“Obrigada por acreditarem na nossa causa. Atitudes como essa nos dão força para seguir em 

frente. Vamos juntos fazer um mundo melhor!”, disse. 

 

Quem quiser ajudar a Associação Casa do Pai e o Projeto Vagalumes tem duas opções: 

 doações de roupas, alimentos e produtos podem ser entregues diretamente na Rua 

Francisco Scremin, 156, no bairro Ahú, em Curitiba. 

 ou mediante doações em dinheiro na Caixa Econômica Federal, agência: 1001, conta 

poupança: 73.533-5, operação: 013. 

Para conhecer melhor o Projeto Vagalumes, clique aqui ou sobre a imagem. 

Para conhecer melhor a Associação Casa do Pai, clique aqui ou sobre a imagem. 

 

Parceria com Abrapetite gera oportunidades de negócios para contabilistas 

Publicado em 18/07/2017 

https://www.facebook.com/ProjetoSocialVagalumesCuritiba/
http://www.casadopai.org.br/
http://www.casadopai.org.br/
http://www.casadopai.org.br/


 

127 

 

Todos os contabilistas da base do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) têm agora à 

sua disposição os serviços da Abrapetite, que trabalha através do PAT (Programa de Alimentação 

do Trabalhador) com os produtos Cartão Alimentação, Cartão Refeição e Papel Refeição. 

Além de utilizar os serviços da Abrapetite dentro dos seus escritórios, os contabilistas também 

podem recomendar clientes. As recomendações que se transformarem em negócio vão gerar um 

rendimento mensal para os contabilistas. 

A parceria entre o Sicontiba e a Abrapetite foi fechada no início deste mês. O sindicato foi 

representado pelo presidente Hugo Catossi e a empresa pelo diretor de operações Luiz Tadeu 

Garbi da Silva e pela gerente comercial Simone Osika. 

Para mais informações, ligue (41) 3259-8024. Visite www.abrapetite.com.br. 

 

 

 

Inscreva o seu time na 16ª Copa Sicontiba/Sescap até amanhã, dia 21 de julho 

Publicado em 20/07/2017 

 

http://www.abrapetite.com.br/
http://www.abrapetite.com.br/
http://www.abrapetite.com.br/
http://www.abrapetite.com.br/
http://www.abrapetite.com.br/
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As inscrições para a 16ª Copa Sicontiba/Sescap vão até as 16h30 do dia 21 de julho. Para efetuar 

a inscrição do seu time: 

1 – Leia atentamente o regulamento: acessando este link. 

2 – Baixe e preencha a ficha de inscrição: acessando este link. 

3 – Entregue a ficha de inscrição e os demais documentos solicitados na sede do Sicontiba  (Av. 

Souza Naves, 381, no Cristo Rei). 

Depois é só comparecer ao arbitral, que vai ser realizado no dia 21 de julho às 16h45, e estar a 

postos para participar da competição que deve ter início no dia 29 de julho, na sede campestre 

Irineu Zanuzzo, do Sicontiba, em Colombo. 

 

Reivindicação atendida: consulta de viabilidade de imóvel em Curitiba em 48 horas 

Publicado em 20/07/2017 

 

Uma antiga reivindicação da classe contábil que gerava reclamações ao Sicontiba (Sindicato dos 

Contabilistas de Curitiba) foi sanada hoje, dia 20 de julho. Agora já é possível consultar a 

viabilidade de um imóvel para comércio em Curitiba em 48 horas. 

Para efetuar a consulta, basta apenas o envio único de documentos ao site da Jucepar (Junta 

Comercial do Paraná). A novidade foi apresentada hoje na prefeitura durante um encontro no qual 

representaram o Sicontiba a diretora Simone Vanni Soares e o membro do conselho consultivo 

Narciso Doro. 

Há muito tempo o Sicontiba pleiteava, em parceria com o CRCPR (Conselho Regional de 

Contabilidade do Paraná) e o Sescap-PR (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das 

Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná), mais 

agilidade da prefeitura de Curitiba quanto à liberação das consultas.  

No início do ano, algumas delas demoraram mais de um mês para ficarem prontas, o que o 

sindicato encarou como uma completa falta de respeito e consideração para com os contabilistas. 

http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/07/16%C2%BA-CAMPEONATO-REGULAMENTO-2017.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/07/2017-Ficha-de-Inscri%C3%A7%C3%A3o.xlsx
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A mudança no sistema faz parte da implementação da Redesim (Rede Nacional para a 

Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios) em Curitiba. O projeto da 

prefeitura é que a Redesim esteja implantada até o fim deste ano. 

 

Mais informações no site da Prefeitura de Curitiba. 

Fotos: Adilson Faxina 

 

Foi realizada hoje reunião arbitral da 16ª Copa Sicontiba/Sescap 

Publicado em 21/07/2017 

 

Foi realizada na tarde desta sexta-feira, dia 21 de julho, a reunião arbitral da 16ª Copa 

Sicontiba/Sescap, que será promovida na sede campestre Irineu Zanuzzo, do Sicontiba (Sindicato 

dos Contabilistas de Curitiba) em Colombo. Coordenaram a reunião os diretores do Sicontiba 

Vilson Oliveira de Souza e Fernando Palevoda. Em breve, as novidades sobre a Copa serão 

publicadas aqui no site. 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/consulta-de-viabilidade-do-imovel-agora-e-feita-em-48-horas/42817
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Protocolo de Consulta Prévia de Localização em Curitiba está suspenso temporariamente 

Publicado em 24/07/2017 

 

O protocolo de Consulta Prévia de Localização (CPL) está suspenso temporariamente para 

adequação do sistema da Prefeitura de Curitiba para implantação da Redesim (Rede Nacional 

para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios), atendendo Lei 

Federal nº 11598/2007 e Leis Complementares. 

A partir de 3 de agosto, os protocolos para abertura e alteração de empresas deverão ser 

solicitados diretamente no Portal Empresa Fácil da Jucepar (Junta Comercial do Paraná), 

passando a tramitar através da Redesim. 

 

Sicontiba promove hoje curso “Como reduzir a carga tributária das entidades sem fins 

lucrativos” 

Publicado em 25/07/2017 
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Os estudantes de ciências contábeis Janice Uchoa e Daniel Bueno estão participando do curso 

“Como reduzir a carga tributária das entidades sem fins lucrativos”, promovido pelo Sicontiba 

(Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) hoje, dia 25 de julho, por causa de uma demanda que 

vem crescendo dentro dos escritórios em que eles atuam, a AAM Contabilidade e a Entec 

Contábil, respectivamente. 

Eles dizem ter gostado da programação do curso e do material de apoio que foi disponibilizado 

com antecedência. “A apostila tem cerca de 70 página e foi bom porque eu já pude dar uma 

estudada antes”, pontua Janice. 

Os participantes contam ainda que o baixo valor da inscrição e o curto tempo de duração do curso 

são diferenciais do treinamento. “O que a gente mais procura são cursos rápidos mesmo, para 

ficar fácil de se adequar à rotina do escritório”, disse Daniel. 

O palestrante de hoje é Juliano Lirani. Juliano é graduado em direito pela PUCPR e pós-graduado 

em direito tributário pela Unicuritiba; é ex-servidor da Secretaria Municipal de Finanças e da 

Procuradoria-Geral do Município de Curitiba; e tem grande experiência em processos 

administrativos fiscais na área de tributos municipais, estaduais e federais. 

 

Juarez Dallagrana (Sicontiba), Hugo Catossi (Sicontiba) e Juliano Lirani (palestrante) 

A abertura do evento foi feita pelo diretor de cursos e palestras do Sicontiba, Juarez Dallagrana de 

Oliveira. Também marcou presença o presidente Hugo Catossi. 

No dia 22 de agosto, o Sicontiba promove o curso “Simples Nacional – Regras para 2018”, que já 

está com inscrições abertas. 

O investimento para associados ao Sicontiba, funcionários de associados e estudantes é de R$ 

50. Para demais profissionais, R$ 150. 

Para mais informações, clique aqui ou sobre a imagem abaixo. 

 

2ª reunião arbitral da 16ª Copa Sicontiba/Sescap será no dia 1 de agosto 

Publicado em 27/07/2017 

http://www.sicontiba.com.br/cursos-2/
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No dia 1 de agosto, às 16h30, na sede do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), será 

realizada a 2ª reunião arbitral da 16ª Copa Sicontiba/Sescap, que será promovida na sede 

campestre Irineu Zanuzzo, do Sicontiba em Colombo. 

 

Seminário Empresa Fácil, em Curitiba, no dia 8 de agosto; inscrição gratuita 

Publicado em 1/08/2017 

 

Fruto de uma parceria do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) e de várias outras 

entidades com a Jucepar (Junta Comercial do Paraná), o programa de treinamento Academia 

Empresa Fácil promove, em Curitiba, no dia 8 de agosto, o Seminário Empresa Fácil, sobre 

procedimentos legais e práticos de abertura, alteração e baixa de empresas. 

A inscrição é gratuita e pode ser feita clicando no link abaixo. 

 

16ª Copa Sicontiba/Sescap e Torneio Início já têm times e datas definidos 

Publicado em 1/08/2017 
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Foi definido hoje, dia 1 de agosto, durante a 2ª reunião arbitral, que a 16ª Copa Sicontiba/Sescap 

terá sete times e um Torneio Início, que servirá de teste para a Copa bem como para integração 

dos atletas e arbitragem. 

Os times são: Audiconsul, Consult Auditores, Contaboleiros, Econet, Falavinha, MV e Real 

Curitiba. A Copa deve começar no dia 19 de agosto, já o Torneio Início será realizado todo no dia 

5 de agosto, próximo sábado. Abaixo confira a tabela de jogos do Torneio Início. 

 

As duas competições serão realizadas na sede campestre Irineu Zanuzzo, do Sicontiba (Sindicato 

dos Contabilistas de Curitiba) em Colombo. 

Coordenou a reunião hoje o diretor de esportes do Sicontiba, Vilson Oliveira de Souza, na 

presença do presidente Hugo Catossi. Em breve, o regulamento, a tabela e outras novidades 

sobre a Copa serão publicadas aqui no site. 

 

 

Sicontiba participa de encontro do Sindireceita para estreitar laços 

Publicado em 2/08/2017 
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O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, esteve 

participando hoje, dia 2 de agosto, de um encontro do Sindireceita (Sindicato Nacional dos 

Analistas Tributários da Receita Federal), em Curitiba. O convite partiu do presidente do Conselho 

Estadual do Sindireceita no Paraná, Alcione Policarpo. 

O objetivo da reunião foi fortalecer os laços entre as entidades e deixar as portas abertas para 

parcerias que possam beneficiar tanto os contabilistas quanto os analistas tributários da Receita, 

que hoje somam 600 profissionais no Estado e 13 mil no Brasil. 

Alcione elogiou a administração transparente de Hugo à frente do Sicontiba, dizendo que o 

conhece há cerca de 30 anos e que ele foi um importante parceiro para a expansão do 

Sindireceita. O presidente do Conselho Estadual disse ainda que as entidades contábeis e os 

contabilistas foram e são essenciais para o desenvolvimento da Receita. 

“É importantíssimo nós termos uma boa relação com os contabilistas para trocarmos experiências 

e conhecimentos. Aquela história de fisco isolado e que só fiscaliza não existe mais”, pontuou 

Alcione. 

 

Alcione Policarpo (Sindireceita) e Hugo Catossi (Sicontiba) 

Por sua vez, Hugo colocou o Sicontiba à disposição dos analistas tributários da Receita, falou 

sobre a importância da integração entre os contabilistas e o órgão e, por fim, elogiou os analistas 

tributários e o trabalho de Alcione dentro da Receita e do Sindireceita. 

“O que falta para os analistas tributários e para os contabilistas é mais reconhecimento 

profissional por parte dos nossos governantes. Agora, como contribuintes que somos, o que falta 

é vermos retorno de tantos impostos que pagamos”, disse o presidente do Sicontiba. 

 

Diretoria do Sicontiba discute ações a longo prazo em benefício dos contabilistas 

Publicado em 4/08/2017 
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A diretoria executiva do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) esteve reunida ontem, 

dia 3 de agosto, sob a coordenação do presidente Hugo Catossi, para planejar e discutir ações 

que podem impactar o sindicato, no mínimo, pelos próximos dez anos. 

O objetivo da diretoria é pensar a longo prazo em estratégias que intensifiquem a defesa e a 

valorização do profissional contábil, de modo que o trabalho que vem sendo feito pelas gestões 

2014-2016 e 2017-2019 tenham continuidade e possam render ainda mais frutos no futuro. 

 

Durante a reunião foram reforçados por Hugo projetos importantes, como o aumento no número 

de eventos de atualização profissional, com foco em treinamentos rápidos, baratos e que tenham 

ministrantes capacitados; e o aumento no número de convênios e parcerias que afetem 

diretamente o bem-estar do profissional contábil e da sua família. 

“Eu venho dizendo e vou reforçar: o Sicontiba só existe porque os contabilistas existem. O 

Sicontiba é a casa dos profissionais de contabilidade e não seria nada sem eles. Aqui a gente 

trabalha pelo e para o contabilista”, acrescentou. 
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Hugo lembrou ainda que, nos próximos meses, a sede campestre Irineu Zanuzzo, em Colombo, 

será palco de importantes competições que visam, acima de tudo, a integração e o fortalecimento 

da classe contábil. 

No próximo sábado, dia 5, haverá o Torneio Início de futebol. No dia 19, começa a 16ª Copa 

Sicontiba/Sescap. E, no dia 2 de setembro, tem o I InterContábeis (Torneio de Futebol Suíço dos 

Estudantes de Ciências Contábeis de Curitiba e região), nascido de uma parceria entre o 

Sicontiba e a Comissão do Jovem Contabilista do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. 

 

Por fim, o presidente do Sicontiba elogiou a postura ética dos diretores e agradeceu pelo espírito 

de amizade e pelo empenho que cada um deles tem destinado ao sindicato. 

“Ninguém ganha nada para fazer parte da diretoria. Não tem salário, não tem viagens, não tem 

nada. É apenas a vontade de contribuir para um bem maior que nos une e que assim continue 

sendo, porque, se não for, estaremos no caminho errado”, finalizou Hugo. 

 

 

Consult Auditores é campeão do Torneio Início de futebol; MV é vice-campeão 

Publicado em 7/08/2017 
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Consult Auditores e MV 

O time Consult Auditores foi campeão do Torneio Início de futebol, que serviu de teste para a 16ª 

Copa Sicontiba/Sescap que deve começar no dia 19. O vice-campeão foi o time MV 

Contabilidade. 

A competição foi realizada no último sábado, dia 5 de agosto, na sede campestre Irineu Zanuzzo, 

do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) em Colombo. Abaixo confira os resultados. 

 

Foram sete times na disputa: Audiconsul, Consult Auditores, Contaboleiros, Econet, Falavinha, 

MV e Real Curitiba. Após os jogos, houve um churrasco de confraternização. 

A organização do Torneio esteve sob o comando dos diretores do Sicontiba Vilson Oliveira de 

Souza e Fernando Palevoda. Também prestigiaram a competição o presidente Hugo Catossi, o 

vice-presidente Dirceu Vaz e os diretores Bruno Mezaroba Vosgerau e Juarez Dallagrana de 

Oliveira. 

 

A equipe campeã do Consult Auditores 

 

A equipe vice-campeã da MV 
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Fernando Palevoda, Bruno Vosgerau, Hugo Catossi, Cristina Medeiros e Vilson Souza 

  

 

   

 

Definida a tabela de jogos da 16ª Copa Sicontiba/Sescap 

Publicado em 8/08/2017 

 

A comissão de esportes do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), representada por 

Fernando Palevoda, Vilson Oliveira de Souza e Peterson Oliveira, acabou de divulgar a tabela de 

jogos da competição. 

Ela também anunciou que já foram providenciados os troféus e bolas novas. Serão sete equipes 

na disputa: Audiconsul, Consult Auditores, Contaboleiros, Econet, Falavinha, MV e Real 

Curitiba. A competição deve começar no dia 19 de agosto. 
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No último sábado, dia 5, houve um Torneio Início que serviu como teste para a Copa. O time 

Consult Auditores se sagrou campeão e o time MV Contabilidade, vice-campeão. 

 

 

Regulamento da 16ª Copa Sicontiba/Sescap 

Publicado em 10/08/2017 

 

Confira o regulamento da 16ª Copa Sicontiba/Sescap clicando sobre a imagem abaixo. 

 

 

 

Feliz Dia dos Pais 

Publicado em 11/08/2017 

 

 

 

Renda extra para os contabilistas da base do Sicontiba 

Publicado em 15/08/2017 

 

http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/08/16%C2%BA-CAMPEONATO-REGULAMENTO-2017.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/08/16%C2%BA-CAMPEONATO-REGULAMENTO-2017.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/08/16-COPA-SICONTIBA-SESCAP-REGULAMENTO-2017.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/08/16-COPA-SICONTIBA-SESCAP-REGULAMENTO-2017.pdf
http://www.abrapetite.com.br/
http://www.abrapetite.com.br/
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Renda extra para os contabilistas. É isso o que prevê a parceria entre o Sicontiba (Sindicato dos 

Contabilistas de Curitiba) e a Abrapetite, que atua com os produtos Cartão Alimentação, Cartão 

Refeição e Voucher Refeição. 

A possibilidade de renda funciona da seguinte maneira: o contabilista, por meio do seu escritório, 

recomendará clientes para a Abrapetite e caso a indicação se transforme em negócio o 

contabilista para a receber um rendimento mensal. 

Para mais informações, ligue (41) 3259-8024. Visite www.abrapetite.com.br. 

 

 

Assembleia: contabilistas da Copel, ACT 2017/2018 

Publicado em 18/08/2017 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA, no uso de 

suas atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA os 

contabilistas empregados na COPEL, em condições de votar, para participarem da ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 24 de agosto de 2017, às 18h00min, em 

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a presença de 2/3 (dois terços) dos interessados, e às 

18h30min, em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, com os presentes interessados, na sede 

administrativa do SICONTIBA, localizada na Avenida Senador Souza Naves no 381, Bairro: Alto 

da Rua XV, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2018 

DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA PAUTA REIVINDICATÓRIA A SER ENCAMINHADA À 

DIRETORIA DA COPEL, PARA FINS DE CELEBRAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE 

TRABALHO 2017/2018. 

Por questões de segurança jurídica e para a correta celebração de contratos coletivos de trabalho, 

faz-se essencial a presença dos contabilistas empregados da COPEL nas assembleias sindicais, 

pois definem as diretrizes de planejamento de atuação da categoria profissional junto ao 

empregador, em especial definindo as reivindicações a serem expressamente apresentadas. 

Participe, compareça, apresente sugestões e contribua com a categoria profissional. 

http://www.abrapetite.com.br/
http://www.abrapetite.com.br/
http://www.abrapetite.com.br/
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Curitiba, 18 de agosto de 2017 

PEDRO HUGO CATOSSI 

Presidente do Sicontiba 

 

1ª rodada da 16ª Copa Sicontiba/Sescap, 19/08/2017 

Publicado em 21/08/2017 

 

  

 

Está aberta a 16ª Copa Sicontiba/Sescap 

Publicado em 21/08/2017 

 

A chuva e o tempo fechado não foram suficientes para esfriar a primeira rodada da 16ª Copa 

Sicontiba/Sescap, realizada no último sábado, dia 19 de agosto, na sede campestre Irineu 

Zanuzzo, do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) em Colombo. 

https://tcs.sescap-pr.org.br/digital/INSCRICOES/evento3.aspx?evento=SEM-10/17&idativa=13435
https://tcs.sescap-pr.org.br/digital/INSCRICOES/evento3.aspx?evento=SEM-10/17&idativa=13435
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Está à frente da Copa a comissão de esportes do Sicontiba, que é composta pelos contabilistas 

Fernando Palevoda, Vilson Oliveira de Souza e Peterson Oliveira. 

“A Copa Sicontiba/Sescap tem um papel importante de integração da classe, de união mesmo, de 

conhecer e interagir com os colegas de profissão”, disse Vilson. 

“Não é só a questão da atividade física, que já é um ponto importante. Vai muito além disso, tem 

amizade, comprometimento e parceria aqui também”, completou Fernando. 

Após a primeira rodada, MV e Consult Auditores estão empatados com 3 pontos no topo da 

tabela. Audiconsul e Falavinha vêm depois com 1 ponto. E, na sequência, temos Contaboleiros 

(que folgou na rodada), Real Curitiba e Econet. 

O artilheiro da competição é Rogelio Batista (Consult Auditores), com 3 gols marcados em apenas 

uma partida. Mas ele é seguido de perto por Maicon Cararo (Audiconsul), Jefferson Falavinha 

(Falavinha), Daniel Nakata (MV) e Guilherme Felix (MV), com 2 gols. 

Classificação, artilharia, cartões e tabela de jogos: clique aqui 

 

Sicontiba está realizando hoje o curso “Simples Nacional – Regras para 2018” 

Publicado em 22/08/2017 

 

A política de treinamentos e cursos no Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) é a 

seguinte: cursos que não pesem no bolso dos profissionais mas que, por outro lado, agreguem 

muito valor e facilitem o dia a dia deles. 

É com essa ideia em mente que o Sicontiba está promovendo hoje, dia 22 de agosto, até as 17h, 

o curso “Simples Nacional – Regras para 2018”. 

 

http://www.sicontiba.com.br/noticias/1a-rodada-da-16a-copa-sicontibasescap-19082017/
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No intervalo do curso, foram sorteados três livros: “Ética e Compliance: Paradigmas e Desafios 

dos Profissionais da Contabilidade”, do especialista em ciências contábeis, palestrante, escritor e 

sócio da empresa AIC Consultoria Empresarial, Laudelino Jochem. Para conferir outras obras de 

Jochem na área da contabilidade, acesse este link.  

 

Hugo Catossi (Sicontiba) e Laudelino Jochem (CRCPR) 

A palestrante de hoje é Joyce Batista Neto Scoto, que é advogada inscrita na OAB/PR, formada 

pela PUCPR e pós-graduada em Direito Tributário Empresarial pela Estação Business School; 

atua nas áreas contábil, tributária e fiscal, prestando consultoria para empresas de grande, médio 

e pequeno porte; é sócia da Seven Treinamentos e Consultoria; instrutora de cursos; e professora 

de pós-graduação da Unicesumar. 

 

Confira os ganhadores dos sorteios 

    

 

 

https://conhecimentoed.com.br/produto/etica-e-compliance-paradigmas-e-desafios-dos-profissionais-da-contabilidade/
https://conhecimentoed.com.br/produto/etica-e-compliance-paradigmas-e-desafios-dos-profissionais-da-contabilidade/
http://laudelinojochem.com.br/categoria/livros/


 

144 

Curso em setembro 

No dia 25 de setembro, o Sicontiba promove o treinamento “Curso Prático de Cálculos 

Trabalhistas com Ênfase na Folha de Pgto, Férias e Rescisões”, que já está com inscrições 

abertas. 

O investimento para associados ao Sicontiba, funcionários de associados e estudantes é de R$ 

50. Para demais profissionais, R$ 150. 

Para mais informações, clique aqui ou sobre a imagem abaixo. 

 

Solenidade de inauguração da nova sede administrativa do Sicontiba: cerimonial 

Publicado em 22/08/2017 

 

Boa noite a todos! 

Inicialmente, registramos a presença nesta solenidade das autoridades. 

O SICONTIBA tem a missão principal de defender os interesses dos profissionais da contabilidade 

na qualidade de profissionais liberais e empregados em escritórios de contabilidade, auditoria, 

perícia e demais empresas em geral. 

Com quase 94 anos de existência, tem uma linda história de conquistas, parcerias com entidades 

e diversas lutas por mais valorização e defesa dos interesses dos profissionais da contabilidade, 

que atualmente sob sua representação abrange aproximadamente 14.000 profissionais, 

distribuídos em 29 cidades (Curitiba e Região). 

O Sindicato dos Contabilistas no Estado do Paraná, que passou a se chamar Sindicato dos 

Contabilistas de Curitiba no ano de 1986, em um ato nobre, abrindo mão de parte da sua base 

territorial na década de 80, ajudou a criar os Sindicatos de Maringá, Paranavaí e Cascavel, o que 

gerou a soma de pelo menos 5 sindicatos no Estado, conforme prevê a legislação, já que 

previamente existentes na época os Sindicatos de Ponta Grossa e Londrina, possibilitando assim 

a criação da Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná no ano de 1.980, desde então 

contribuindo diretamente com o desenvolvimento e o crescimento da mesma, sendo leal e 

parceiro, filiando-se e indicando alguns membros para o corpo diretivo. 

O SICONTIBA ajudou a criar a Academia de Ciências Contábeis do Paraná, participando da sua 

fundação em 29 de julho de 1.977, entidade esta que, dentre outras funções, colabora com o 

desenvolvimento da ciência contábil. Contribuiu também com a criação do SESCAP-PR, entidade 

esta patronal e da categoria econômica de primeiro grau representante das empresas de serviços 

contábeis e empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas, além de 

contemplar outras atividades empresariais incorporadas. 

O SICONTIBA foi uma das entidades que expressamente reivindicou a regulamentação da 

profissão dos profissionais da contabilidade, sendo que em 27 de maio de 1.946 a profissão foi 

enfim regulamentada via Decreto-Lei de nº. 9.295, criando-se o Conselho Federal de 

http://www.sicontiba.com.br/cursos-2/
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Contabilidade juntamente com os Conselhos Regionais, que tem a finalidade de registro e 

fiscalização do exercício profissional, além de promover educação profissional continuada. 

É fato histórico que o SICONTIBA coordenou a instalação e contribuiu diretamente para a 

constituição do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, auxiliando na eleição do primeiro 

presidente, sendo no total 9 membros, dos quais 6 contadores e 3 guarda-livros, inclusive na 

época tendo cedido espaço provisório para o funcionamento do CRCPR. 

O SICONTIBA, em tempo passado, adquiriu um terreno na Rua Lourenço Pinto nº. 196, nesta 

capital, juntamente com o CRCPR, tendo 2/9 de propriedade na época, sendo que vendeu sua 

parte ao CRCPR visando colaborar com esse para a construção do Edifício do Contabilista. 

Nesses 94 anos de existência, o SICONTIBA colaborou com o desenvolvimento da contabilidade 

e com a classe dos profissionais da contabilidade, levantando várias bandeiras em defesa e 

valorização dos mesmos. Citamos alguns exemplos de fatos históricos que constam nos anais da 

entidade, vale a pena, dentre tantos outros, relembrar de alguns: 

 Desde o ano de 1.983 tem indicado profissionais da contabilidade para atuação e 

representação no Conselho Municipal de Contribuintes de Curitiba, participando dos 

julgamentos deste órgão administrativo fiscal. 

 No dia 23 de agosto do corrente ano estará completando 94 anos de existência, ao qual 

pedimos uma salva de palmas. 

 Em 01º de março de 1.989, o saudoso ex-presidente do Sicontiba, Gilberto Nassif, adquiriu 

a sede social própria aqui na Avenida Senador Souza Naves nº. 381, inaugurando  em 22 

de abril de 1.989, a qual contribuiu em muito para o exercício das atividades e o 

atendimento da categoria. 

 Em junho de 1.995, o saudoso ex-presidente do Sicontiba, Sr. Irineu Zanuzzo, cumprindo 

com a sua promessa de gestão, adquiriu a Sede Campestre em Colombo. 

Percebe-se que ao longo de mais de 9 décadas de história a entidade superou dificuldades e se 

reinventou várias vezes para poder prosseguir sua caminhada. 

Retomando-se aos tempos hodiernos, o atual presidente do SICONTIBA, Pedro Hugo Catossi, 

assumiu o posto máximo da entidade em 01º de janeiro de 2.014, sendo que tem um histórico de 

longa data no corpo diretivo da entidade, pois faz parte da diretoria há mais de 20 anos, 

exercendo anteriormente os cargos de diretor de relações públicas, diretor cultural, secretário 

geral e vice-presidente. É servidor autárquico federal, trabalhando no Conselho Regional de 

Contabilidade do Paraná há mais de 41 anos. No referido órgão de registro e fiscalização 

profissional exerceu diversos cargos, inclusive tendo sido fiscal, atualmente executando a função 

de Diretor Operacional. Sempre atuou sob a premissa de valores éticos e transparentes, sendo 

um visionário. Recebeu algumas homenagens, vejamos: pelo CRCPR em 08 de dezembro de 

1.997, conforme portaria nº. 24, recebendo um voto de louvor, ante a forma de atuação na gestão 

1994/1997 do órgão, mostrando-se um atento cumpridor de tarefas, tendo uma consciência de 
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pacificador e sendo um irredutível homem de bem; e também em 08 de dezembro de 2.016, pela 

Câmara Municipal de Curitiba, recebendo o prêmio de servidor público padrão, título este criado 

pela Lei 10.680/2003, que visa destacar servidores que são exemplos a serem seguidos no 

âmbito do funcionalismo público. 

Mesmo vivendo em uma sociedade individualista em que não há efetiva comunhão entre as 

pessoas, pois se nota, salvo algumas exceções, que cada um pensa somente em seus interesses 

pessoais, deixando de lado o bem comum. E mesmo sendo notório que o país está conturbado, 

vivendo uma grave crise ética, constatando-se que a retidão está deixando de ser um bem comum 

entre todos os níveis, Pedro Hugo Catossi não se deixou contaminar com as pessoas sem 

nenhuma ética e que visam apenas interesses pessoais acima de tudo. Pelo contrário, foi buscar 

mais motivação ainda, sempre prezando pela fraternidade e buscando passo a passo a conquista 

de “dias melhores”. 

As inovações sempre geram polêmicas e desafios, mas há momentos em que é preciso surgir um 

novo pensamento, em certo ponto ousado, para quebrar velhos hábitos e romper os paradigmas. 

As entidades estão acima de qualquer vaidade do ser humano e de qualquer interesse pessoal, 

devendo-se sempre ser exaltada a finalidade comum e a impessoalidade que se espera. 

Quando assumiu a presidência do SICONTIBA em 2.014, juntamente com os 33 diretores da 

gestão 2014/2016, o objetivo sempre foi claro: transformar o Sicontiba para melhor, aproveitando 

as experiências de sucesso e buscando inovar em diversas frentes estratégicas. 

Logo de início foi obrigado a tomar decisões e posições que não agradaram algumas pessoas. 

Não obstante, com sabedoria focou no objetivo maior que era e é defender e valorizar os 

profissionais da contabilidade, visto que estes sim, mais do que ninguém sofrem para exercer a 

profissão de forma digna, pois caminham lado a lado com a concorrência desleal agressiva, a 

autodesvalorização profissional, a excessiva burocracia, as milhões de normas e obrigações 

acessórias complexas e que mudam a todo instante, além de conviver com o atendimento de 

alguns órgãos públicos que não prestam serviços com qualidade e eficiência. 

Juntamente com seus 33 diretores, mantendo-se as conquistas anteriores, o Sicontiba foi 

transformado para melhor no primeiro mandato 2014/2016, procedendo com inúmeras melhorias, 

ampliações e mudanças para o crescimento da entidade, em especial fazendo uma reengenharia 

administrativa e uma gestão de redução árdua das despesas em diversas frentes. 

Dezenas de projetos foram criados em curto lapso temporal, os quais transformaram o 

SICONTIBA. Não vamos mencioná-los um a um para não alongar ainda mais a presente 

solenidade. Aliás, todos eles podem ser visualizados no portal da transparência, página virtual 

online esta que se trata de uma inovação no âmbito sindical, a qual traz diversas informações 

importantes sobre o Sindicato, a exemplo das atividades desenvolvidas, demonstrações contábeis 

e outros dados e fatos. Valorizando a nobre atividade de participação em entidades sem 

remuneração e com amor à causa sindical, Pedro Hugo Catossi sempre teve em suas premissas 
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o espírito de colaboração, tendo o intuito de fazer algo positivo a uma entidade e a uma classe, 

afinal de contas ninguém é obrigado a ser presidente de uma entidade sem fins lucrativos. 

Estando no cargo de presidente e assumindo esta responsabilidade, em respeito ao juramento 

feito na posse e as obrigações estatutárias e legais, nada mais justo do que simplesmente atuar 

estritamente sob as regras morais e normativas para as quais o SICONTIBA foi criado. Sob este 

contexto de uma soma de inúmeras frentes de trabalho, também de forma pioneira foi extinta a 

verba de representação do presidente. 

Como resultado de um trabalho árduo de contenção de gastos, o caixa do SICONTIBA em pouco 

tempo cresceu de forma positiva e exponencial, tendo estabilidade de disponibilidade financeira 

positiva, gerando um sentimento ao Presidente Hugo de que poderia utilizar parte do valor para 

fazer um “algo a mais” para a nobre classe contábil, bem como de que poderia contribuir ainda 

mais um pouco com a sua permanência no cargo de presidente, trazendo novos projetos e ideias. 

Optou então por se candidatar para o cargo de presidente na gestão 2017/2019, tendo como meta 

construir a nova sede administrativa do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região, pois a 

existente foi construída em 1.957 e estava com sérios problemas estruturais, sendo que o espaço, 

muito útil até então, não tinha mais condições de atender a contento os contabilistas, associados 

e visitantes. 

Assim surgiu e passou a ser viável o projeto da construção da nova casa dos profissionais da 

contabilidade de Curitiba e Região. Com este projeto inovador, somado aos demais projetos do 

plano de gestão apresentado, foi reeleito em 01º de novembro de 2.016, em conjunto com a 

diretoria, para o mandato na gestão “fazendo a diferença” 2017/2019, sendo a aprovação 

expressiva pelos associados, no percentual de 94,74% dos votos válidos. 

Após muito trabalho e esforço para tornar o sonho em realidade, no dia 17 de janeiro de 2.017 

iniciou-se a construção da nova casa dos profissionais da contabilidade de Curitiba e Região, 

tendo a sua conclusão em 30/06/2017. 

SENHORAS e SENHORES! 

Hoje é um dia de festa e também de agradecimento a pessoas especiais que contribuíram 

significativamente para tornar exitoso mais esse sonho em realidade. 

Fica registrado um agradecimento a toda a diretoria do SICONTIBA e a todos os associados, pois 

sem vocês a entidade não evolui. 

Faz-se também uma menção especial de lembrança e agradecimento a todos os presentes e a 

tantos outros que fizeram parte da história deste Sindicato, o NOSSO SICONTIBA! 

Passamos a palavra ao Presidente do SICONTIBA, Sr. Pedro Hugo Catossi, o qual, 

merecidamente, terá a honra de descerrar a placa de inauguração da NOVA CASA DOS 

PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE de Curitiba e Região Metropolitana. Todavia, em 

momento anterior, fará uma homenagem a algumas pessoas especiais, entregando uma placa 

com os seguintes dizeres: 
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“Uma homenagem especial àqueles que colaboraram efetivamente e doaram muito de si para a 

concretização da meta e do sonho da construção da nova casa dos profissionais da contabilidade 

de Curitiba e Região. Muito obrigado!” 

“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso 

corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo 

da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós 

mesmos.” (Fernando Andrade) 

Obrigado pela presença de todos e uma ótima noite!!! 

 

Solenidade de inauguração da nova sede administrativa do Sicontiba: fotos 

Publicado em 22/08/2017 
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Inaugurada a sede administrativa do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e região 

Publicado em 22/08/2017 
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Foram quatro anos de muito sacrifício, não viajamos para economizar, extinguimos a verba de 

representaçao de presidente, administramos com mãos de ferro, só assim foi possível tornar o 

sonho em realidade. 

CLIQUE AQUI PARA LER COMO FOI  A SOLENIDADE 

CLIQUE AQUI PARA VER MAIS FOTOS 

Na placa de inauguração da nova casa dos contabilistas de Curitiba e região está transcrito um 

pensamento de Fernando Andrade: 

“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso 

corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo 

da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós 

mesmos.” 

 

A emoção marcou a solenidade de inauguração da nova sede administrativa do Sicontiba, no dia 

18 de agosto. A nova casa dos contabilistas estava repleta de convidados que foram prestigiar 

esse momento histórico. 

Um dos pontos altos da noite foi quando o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, convidou para 

se juntar a ele os ex-presidentes presentes: Adão Loureiro (1981-1987), Altevir Burbello (1990-

http://www.sicontiba.com.br/noticias/solenidade-de-inauguracao-da-nova-sede-administrativa-do-sicontiba/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/solenidade-de-inauguracao-da-nova-sede-administrativa-do-sicontiba-fotos/
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1992), Divanzir Chiminacio (2002-2004), Narciso Doro (2018-2013) e representando o saudoso 

Irineu Zanuzzo (1993-2001), Marilu, sua esposa. 

Na sequência, com a ajuda de todos, Hugo descerrou a placa de inauguração simbolizando a 

entrega do prédio para os contabilistas. 

 

Outro momento memorável foram as homenagens prestadas para o vice-presidente do Sicontiba, 

Dirceu Vaz; os diretores José Carlos Lada e José Eurides Borges Filho; o assessor jurídico 

Ricardo Weber; o membro do Conselho Consultivo Narciso Doro; o presidente do Conselho 

Regional de Contabilidade do Paraná, Marcos Rigoni; e o vereador Helio Wirbiski. 

Hugo entregou uma placa para eles com os seguintes dizeres: 

“Uma homenagem especial àqueles que colaboraram efetivamente e doaram muito de si para a 

concretização da meta e do sonho da construção da nova sede do Sicontiba, inaugurada em 

18/08/2017”. 

Durante toda a solenidade, foram relembrados momentos marcantes do Sicontiba, como a sua 

fundação em 1923 e as aquisições da sede administrativa em 1989 e da sede campestre em 

1995, na cidade de Colombo. Também foi reforçado o espírito inovador e empreendedor de Hugo 

que permitiu a construção de uma nova sede. 

 

A nova casa dos contabilistas 



 

155 

Com três pavimentos, o novo espaço do Sicontiba foi planejado para atender melhor os 

profissionais da contabilidade, demais visitantes e autoridades. 

A construção levou cerca de seis meses, de janeiro a junho de 2017, e teve como membros da 

comissão de obras o presidente Hugo Catossi e os diretores José Carlos Lada e José Eurides 

Borges Filho. 

Na nova casa dos contabilistas, foram inaugurados cinco painéis. Vale a pena ver abaixo a linda 

história de sucesso e de superação nestes 94 anos do Sicontiba (clique para ver): 

● “A missão do Sicontiba” + 

● “Construímos o legado das gerações vindouras” + 

● “Aqui honramos o legado das antigas gerações” + 

● “Sede Campestre e Sede Administrativa” + 

● “Galeria de ex-presidentes” + 

 

O que achou da nova sede? 

 Ex-presidente do Sicontiba, Adão Loureiro: 

“Eu me senti renovado. Emocionado demais. É uma honradez muito grande estar aqui. E essa 

nova sede é mérito da gestão de agora. Participei do teste que admitiu o Hugo há mais de 41 

anos como office boy no Conselho Regional de Contabilidade e hoje está aqui presidente do 

sindicato. A sede engrandece a classe. É uma válvula de credibilidade que não tem explicações”. 

Ex-presidente do Sicontiba, Altevir Burbello: 

“O sindicato estava precisando de uma sede nova, uma melhoria. Eu, na entrada, fiquei me 

lembrando do dia que nós inauguramos a primeira sede com Gilberto Nassif. Saudosa memória. A 

sede nova fortalece a classe. Se você tem uma casa bonita e bem cuidada, quem entra já se 

sente melhor”. 

Ex-presidente do Sicontiba, Narciso Doro: 

“A nova sede é um sonho que está sendo realizado hoje. Um sonho de todos nós de termos uma 

sede como esta que realmente representa o caráter e a importância que os contabilistas têm. Ela 

só vem a engrandecer a classe contábil e o que a gente mais espera agora é poder usufruir dessa 

estrutura, com muitos cursos e treinamentos, para prepararmos os contabilistas para o futuro”. 

http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/08/inauguracao-painel-4.pdf.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/08/inauguracao-painel-1.pdf.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/08/inauguracao-painel-2.pdf.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/08/inauguracao-painel-3.pdf.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/08/inauguracao-sede-18-08-2017-00.jpg
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Presidente da Fecopar e ex-presidente do Sicontiba, Divanzir Chiminacio: 

“Está bonita, muito bem feita. É uma evolução do patrimônio. A gente vê que o Sicontiba está bem 

colocado. É uma sede muito bonita”. 

Diretor do Sicontiba e filho do ex-presidente Irineu Zanuzzo, Daniel Zanuzzo: 

“Ficou muito bonita. A reforma ficou perfeita e, com certeza, o meu pai está muito feliz de algum 

lugar vendo isso. Era o sonho dele. Sempre foi o sonho dele ver revitalizadas as sedes do 

Sicontiba. Hoje, mais um passo está sendo concluído. E eu acho que, com a nova sede, a 

representação do Sicontiba fica mais visível e imponente”. 

Presidente do CRCPR, Marcos Rigoni: 

“A sede do Sicontiba ficou maravilhosa e será muito importante para os profissionais da 

contabilidade de Curitiba e região. Ela vai ser muito útil. De fato ficou uma obra de primeira 

grandeza. Temos que parabenizar o Hugo e a diretoria por terem sido arrojados e terem feito uma 

bela obra”. 

 Ex-presidente do CRCPR, Edilton Rocha: 

“Meus parabéns pela nova sede. Ela ficou maravilhosa e só vai realmente fortalecer a classe, 

dando uma estrutura melhor para os contabilistas. Quem conviveu desde o princípio vê a 

evolução que teve. E a história que está contada aqui deixa a gente muito satisfeito”. 

Ex-presidente do CRCPR, Antônio Doro: 

“É muito emocionante ver as instalações da nova sede para quem participou da inauguração da 

primeira sede. É algo que enche a gente e também toda a classe contábil de orgulho. Não tenho 

palavras para agradecer essa atual diretoria que se empenhou tanto para atingir esse objetivo. 

Quem passa pela rua e olha essa sede hoje vai ver a classe contábil com outros olhos. Traz um 

outro conceito do profissional de contabilidade e da entidade como um todo”. 

Presidente do Instituto Fenacon, Valdir Pietrobon: 

“A nova sede engrandece a nossa profissão, a nossa atividade. Eu estava pensando: neste ano 

que a legislação trabalhista já mudou, deve mudar a previdência, a política vai mudar e tem que 

mudar a tributária também, quem vai implantar tudo isso? Nós. E nós precisamos ser fortes e 

unidos. E a sede reflete uma atividade forte”. 

Presidente do IPMCONT, Denise Oliveira: 

“Todo trabalho que é feito com amor e dedicação e com o empenho que o Hugo fez junto com a 

diretoria dele gera bons resultados. A sede ficou excelente. A gente estava realmente precisando 

disso, algo a mais para representar a nossa classe com um pouco mais de classe mesmo. Estão 

de parabéns. O trabalho foi muito bem feito. Eu só desejo ainda mais sucesso para a diretoria”. 

1ª Secretária do IPMCONT, Carla Pachedo: 

“A sede está maravilhosa. Eu acho muito importante quando você assume esse compromisso de 

querer mudar as coisas, de trocar a roupa velha por uma nova. É importante para os contabilistas 
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essa mudança. E esse comprometimento que o presidente teve quando assumiu é realmente 

exemplar. A gente se sente lisonjeada de ter uma sede dessa”. 

Presidente da Academia de Ciências Contábeis do Paraná, Nilva Pasetto: 

“A nova sede oferece um espaço melhor, maior e, obviamente, passa a ser um ponto de encontro 

e uma referência para os contabilistas. Evidentemente, ela também fortalece a classe. E, além 

disso, é uma sede de muito bom gosto, bem decorada. O Hugo está de parabéns”. 

Diretor do Sescap-PR, Euclides Locatelli: 

“Essa sede aqui é um sonho que toda entidade tem. Eu lembro, em 1997, quando eu tive a honra 

de participar da inauguração da sede do Sescap-PR. Lembro da emoção e da alegria de termos 

uma casa digna para recebermos os profissionais. Então, para mim é uma alegria estar hoje aqui 

também. Estão de parabéns o Hugo, os diretores, os ex-presidentes e todos que já passaram por 

aqui. A sede nova mostra pujança, força. Quando se trabalha sério, com transparência e união, as 

coisas acontecem da melhor forma possível. Eu fico muito satisfeito e emocionado de estar 

participando deste momento”. 

Delegado da Receita Federal em Curitiba, Edair Ribeiro da Silva: 

“Certamente, a sede fortalece a classe contábil porque você precisa de um espaço condizente 

com a importância da classe. Parabéns pela construção. Como se diz, está cheirando novo. A 

sede é muito bonita e vai ser um espaço muito bom para os contadores de Curitiba e região”. 

Presidente do Conselho Estadual do Sindireceita, Alcione Policarpo: 

“Eu fiquei admirado. Realmente, o Hugo caprichou. O Sicontiba está de parabéns. A nova sede 

com certeza fortalece os contabilistas, que, se já tinham garra e gosto pela classe, vão ter muito 

mais agora com uma sede bonita e aconchegante”. 

Deputado estadual Rubens Recalcatti: 

“O Sicontiba para mim, eu diria que sou quase um contador, porque eu participo muito dos 

eventos aqui. É uma satisfação muito grande ver hoje a inauguração de um prédio bonito e 

elegante; e ver que isso aqui vem do trabalho”. 

Vereador Helio Wirbiski: 

“Tenho muito orgulho de participar hoje porque é uma classe que tem toda a credibilidade em um 

momento de crise no país. Uma crise institucional da classe política e das instituições. E quando 

nós vemos uma instituição como o Sicontiba indo na contramão de tudo isso, com Portal da 

Transparência, com uma administração séria e evoluindo cada dia mais no sentindo de apoiar os 

seus associados, dá um exemplo a todos os sindicatos do Brasil de como realmente representar 

os seus filiados. Hoje, é um momento importante que vai ficar marcado para a história. Gostaria 

de parabenizar aqui o Hugo Catossi pela sua honestidade, pela seriedade e pelo belo exemplo 

que ele deixa para toda a classe e para toda a população de Curitiba”. 

Presenças ilustres 
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A solenidade contou com a presença do presidente do Conselho Regional de Contabilidade do 

Paraná (CRCPR), Marcos Sebastião Rigoni; vice-presidente de Administração e Finanças do 

CRCPR, Laudelino Jochem; dos ex-presidentes do CRCPR, Antônio Doro; Mauricio e Edilton 

Rocha; do presidente do Instituto Fenacon, Valdir Pietrobon; da presidente da Academia de 

Ciências Contábeis do Paraná, Nilva Pasetto; da presidente do Instituto Paranaense da Mulher 

Contabilista, Denise Oliveira; do diretor Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das 

Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná, Euclides 

Locatelli; do presidente da Federação dos Contabilistas do Paraná, Divanzir Chiminacio; do vice-

presidente da Confederação Nacional das Profissões Liberais, Moisés Bortolotto; do presidente do 

Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, João Olenike; do deputado estadual Rubens 

Recalcatti; do delegado de polícia Walter Baruffi; do diretor da Escola Superior da Polícia Civil, 

Sebastião Ramos;do secretário de Urbanismo e Assuntos Metropolitanos de Curitiba 

(representando o prefeito), Marcelo Ferraz Cesar; do chefe de gabinete da secretaria de 

Urbanismo de Curitiba, Almir Bornancin; do presidente do Conselho Estadual do Sindicato 

Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal, Alcione Policarpo; do delegado da Receita 

Federal do Brasil em Curitiba, Edair Ribeiro da Silva; do professor da Universidade Federal do 

Paraná Vicente Pacheco; do presidente do Sindicato dos Representantes Comerciais Autônomos 

e Empresas de Representações do Paraná, Paulo César Nauiack; e do vice-presidente da 

Associação Comercial do Paraná, Paulo Brunel. 

 

Atenção, contabilistas da Sanepar: edital de convocação – Assembleia Geral Extraordinária 

– discussão da proposta do 2º P.A.I e PDV 2017 

Publicado em 25/08/2017 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA, no uso de 

suas atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA os 

contabilistas constantes da lista em anexo enviada pela Empresa, empregados na Companhia de 

Saneamento do Paraná – SANEPAR, em condições de votar, os quais segundo a Companhia 

cumprem os critérios para adesão aos programas de PAI/PDV, para participarem 

da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 01º de setembro de 

2017, às 11h30min em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 

convocados interessados e às 12h00min em SEGUNDA CONVOCAÇÃO com os presentes, 

considerando-se aprovadas as deliberações que obtiverem maioria simples de votos, na sede da 

SANEPAR, sala de reuniões da gerência da UFRH (plataforma), sito na Rua Engenheiro 
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Rebouças nº 1376, Bairro Rebouças, em Curitiba/PR, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 

DO DIA:  

1. DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE O 2º REGULAMENTO DO PROGRAMA DE 

APOSENTADORIA INCENTIVADA (P.A.I) E 2º REGULAMENTO DO PROGRAMA DE 

DISPENSA VONLUNTÁRIA (PDV) – ANO 2017, APRESENTADOS PELA SANEPAR, A 

SEREM HOMOLOGADOS PELO SICONTIBA;  

2. DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO SICONTIBA/SANEPAR VIGENTE. 

3.  

POSSIBILIDADE DE VOTO POR CORREIO ELETRÔNICO: Aos contadores da SANEPAR que 

desejarem votar por meio eletrônico, deverão encaminhar “e-mail” 

para: sicontiba@sicontiba.com.br. 

Porém, só serão computados os votos recebidos até as 10h00min do dia 01/09/2015, contendo a 

identificação do votante e sua unidade de trabalho, bem como com a clara expressão sobre as 2 

(duas) deliberações dos assuntos da ORDEM DO DIA: “SIM” para aprovação ou “NÃO” para 

rejeição. 

Curitiba, 25 de agosto de 2017. 

PEDRO HUGO CATOSSI 

Presidente do Sicontiba 

 

Realizado o 1º Intercontábeis – Torneio de Futebol Suíço dos Estudantes de Ciências 

Contábeis do Paraná 

Publicado em 4/09/2017 

 

A bola rolou neste sábado  na sede campestre Irineu Zanuzzo. 

Foi realizado o 1º torneio de futebol suíço entre estudantes de ciências contábeis  e demais 

profissionais da contabilidade. 

 

mailto:sicontiba@sicontiba.com.br
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(MV Contabilidade) 

6 times participaram, são eles: MV Contabilidade – Profissionais da Contabilidade, SINCOLPAR – 

Profissionais Sindicais da Contabilidade, SóCanelas – Misto de estudantes e profissionais, 

GoodWill F. C. – Estudantes da UFPR, Os Condutinhas – Estudantes da Universidade Positivo, 

Amigos do BCC – Estudantes da IFPR e Professores. 

Os grandes campeões foram: 1º Lugar – MV Contabilidade, 2º Lugar – Amigos do BCC,  3º Lugar 

– SóCanelas . 

Houve muita descontração e troca de experiências  entre todos os envolvidos, atletas, estudantes, 

profissionais da contabilidade, diretores do Sicontiba e convidados, além de novos laços de 

amizade terem sido firmados. 

O evento é uma iniciativa da Comissão de Jovens Lideranças Contábeis no Paraná (CRC Jovem 

PR) em parceria com o Sicontiba e visa que os estudantes possam se aproximar da profissão, 

ampliando as redes de contatos, o network, trocando experiências com os profissionais da 

contabilidade, além da integração com a classe contábil e com o Sicontiba. 

 

O presidente do Sicontiba Hugo Catossi prestigiou o evento e disse 

É uma alegria imensa recebê-los aqui e ceder essa linda sede campestre para a realização do 1º 

INTERCONTÁBEIS 

Aproveito a oportunidade para destacar a importância e os benefícios de se tornar um associado 

do Sicontiba, que é um exemplo de entidade sindical séria, atuante, transparente e que luta 24 

horas por dia em defesa e valorização dos profissionais da contabilidade e da classe contábil 

como um todo. 

Como estudante, o valor da associativa é de apenas R$ 150,00,  passando a ter direito de utilizar 

esta sede campestre, participar de cursos com valores atrativos e reduzidos com descontos de 

até 50%, utilizar os convênios, a exemplo do plano de saúde UNIMED , se hospedar na 

associação Banestado na Praia de Leste, além de descontos em diversos estabelecimentos e 

produtos, como passagens aéreas 

Portanto, participe do seu Sindicato, o nosso Sicontiba, tornando-se um associado. Venha 

fortalecer a causa sindical,  juntos somos + 
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Quero parabenizar a equipe campeã e ainda dizer que de um modo geral todos os participantes 

foram vencedores, pois com certeza houve uma integração positiva e ganharam mais amigos. 

Parabenizo também a todos os membros da Comissão do Jovem Contabilista do CRCPR, em 

especial o jovem Guilherme Pelanda pelo excelente trabalho que desenvolve, pois sem a ajuda 

dele seria quase impossível realizar este evento. 

 

Também está sendo realizado na sede campestre Irineu Zanuzzo a 16ª Copa Sicontiba/Sescap, a 

qual vem sendo um sucesso, sendo que a partida final será realizada no dia 04 de novembro. 

 

Parabéns Contador, hoje é o seu dia – 22 de Setembro 

Publicado em 22/09/2017 

  

 

Vocês merecem todo o reconhecimento e valor. 

Parabéns pelo seu dia, contadores! 

Hugo Catossi 

Presidente do Sicontiba 

 

ATENÇÃO contabilistas da Fundação Copel: Edital de Convocação – Discussão e 

apreciação da pauta reivindicatória a ser encaminhada à diretoria para celebração do ACT 

2017/2018 
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Publicado em 22/09/2017 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

  

O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA, no uso de 

suas atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor,CONVOCA os 

contabilistas empregados na FUNDAÇÃO COPEL, em condições de votar, para participarem 

da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 29 de setembro de 2017, 

às 14h00min, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 

interessados, e às 14h30min, em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, com os presentes interessados, na 

sede da Fundação Copel, localizada na Rua Treze de Maio nº. 616, Bairro: São Francisco, em 

Curitiba-PR, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2018 

 

DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA PAUTA REIVINDICATÓRIA A SER ENCAMINHADA À 

DIRETORIA DA FUNDAÇÃO COPEL, PARA FINS DE CELEBRAÇÃO DO ACORDO COLETIVO 

DE TRABALHO 2017/2018. 

Curitiba, 22 de setembro de 2017. 

PEDRO HUGO CATOSSI 

Presidente 

 

Atenção, contabilistas da Copel: Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária – 

Discussão e Apreciação da proposta de ACT 2017/2018, apresentada pela Diretoria da 

COPEL 

Publicado em 29/09/2017 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

  

O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA, no uso de 

suas atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA os 

contabilistas empregados na COPEL, em condições de votar, para participarem da ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 05 de outubro de 2017, às 18h00min, em 

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a presença de 2/3 (dois terços) dos interessados, e às 

18h30min, em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, com os presentes interessados, na sede 
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administrativa do SICONTIBA, localizada na Avenida Senador Souza Naves nº 381, Bairro: Alto 

da Rua XV, nesta Capital, em Curitiba/PR, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2018 

 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA CONTRAPROPOSTA DE ACORDO COLETIVO 

DE TRABALHO PARA O PERÍODO 2017/2018, APRESENTADA PELA DIRETORIA DA COPEL. 

 

Curitiba, 29 de setembro de 2017. 

PEDRO HUGO CATOSSI 

Presidente 

 

Sicontiba recebe contadores da Copel 

Publicado em 6/10/2017 

Foi realizada assembleia no dia 05 de outubro com os contadores da Copel para discutir a 

proposta da companhia para a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho período 2017/2018. 

O presidente Hugo Catossi fez a abertura desejando boas vindas aos contadores copelianos, 

mencionando que “é uma grata satisfação recebê-los na mais nova casa dos profissionais da 

contabilidade de Curitiba e Região. O Sicontiba está vivendo um momento de felicidade por ter 

concluído a obra da nova sede administrativa. Foi com muito planejamento, sacrifício e empenho 

que se tornou realidade mais este sonho da gestão, pois os contabilistas mereciam uma sede 

moderna e aconchegante, sendo que o objetivo é atender melhor a classe contábil e contribuir 

para o desenvolvimento da profissão, dando um upgrade e mais visibilidade para os profissionais 

da contabilidade. 

 

Hugo também falou da importância da participação na entidade, exaltando que a união de 

esforços faz toda a diferença, o que consequentemente gera um fortalecimento de todos os 

envolvidos, sejam empregados representados, seja a própria entidade, pois só assim a voz do 
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contabilista será ouvida cada vez mais, pois a nobre profissão contábil merece um destaque na 

sociedade e sua constante valorização. 

Neste sentido, Hugo aproveitou a oportunidade para agradecer os 19 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; participação 

em diversos convênios e inúmeros descontos em diversos estabelecimentos. 

O Diretor do Sicontiba Adir Gnoatto, que é representante da entidade sindical junto à COPEL, 

explanou as tratativas nas reuniões de negociação com a diretoria da COPEL que se iniciaram em 

abril, nas reuniões quadrimestrais, bem como nas reuniões específicas quanto ao ACT 2017/2018 

ocorridas em 19, 20 e 21 e 26, 27, 28 e 29 de setembro, demonstrando os argumentos da 

companhia que culminaram na contraproposta apresentada. 

Após discussão de item por item da contraproposta, colocado em votação a proposta de Acordo 

Coletivo de Trabalho 2017/2018 foi aprovada pela maioria dos contadores da COPEL presentes. 

Na sequência, o Presidente Hugo sorteou dois livros conceituados dentre os presentes, 

recebendo o contador Ubirajara A. Pinto o livro IFRS Aspectos Contábeis e Tributários (de autoria 

de Laudelino Jochem) e por sua vez recebendo a contadora Miris Thelma Tonin o livro Ética e 

Compliance (de autoria de Laudelino Jochem e José Martins). 

   

 

ATENÇÃO contabilistas da Fundação Copel: Edital de Convocação – AGE – Discussão e 

Apreciação da proposta de ACT 2017/2018, apresentada pela Diretoria da FUNDAÇÃO 

COPEL 

Publicado em 20/10/2017 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA, no uso de 

suas atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA os 

contabilistas empregados na FUNDAÇÃO COPEL, em condições de votar, para participarem da 
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 27 de outubro de 2017, às 

15h00min, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a presença de 2/3 (dois terços) dos interessados, 

e às 15h30min, em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, com os presentes interessados, na sede da 

Fundação Copel, localizada na Rua Treze de Maio nº. 616, Bairro: São Francisco, em Curitiba-PR, 

para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2018 

 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA CONTRAPROPOSTA DE ACORDO COLETIVO 

DE TRABALHO PARA O PERÍODO 2017/2018, APRESENTADA PELA DIRETORIA DA 

FUNDAÇÃO COPEL. 

Curitiba, 20 de outubro de 2017. 

 

PEDRO HUGO CATOSSI 

Presidente 

 
Sicontiba realizou o curso “Reforma Trabalhista – Avanços e Retrocessos” 

Publicado em 26/10/2017 

 

 

 

A política de treinamentos e cursos no Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) é 

agregar valor aos profissionais e contribuir com a atualização profissional,  aplicando valores de 

inscrição bem abaixo da média de mercado. Os palestrantes que ministram os cursos são 

profissionais de reconhecido e elevado conhecimento técnico, sendo especialistas nas áreas 

abrangidas pelos cursos, os quais, além de terem um grau elevado acadêmico, ainda possuem 

empatia e capacidade de interação com os participantes. 
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Sob este norte é que o Sicontiba promoveu no dia 25 de outubro, até as 17h, o curso “Reforma 

Trabalhista – Avanços e Retrocessos”. 

 

 

A palestrante foi a Dra. Christina Pila, que é advogada  e Pós-Graduada em Direito Civil e 

Processo Civil, sendo que atua como assessora empresarial, em caráter preventivo e 

contencioso, incluindo auditorias. Também atua como consultora de empresa e possui mais de 20 

anos de experiência na área trabalhista e previdenciária, além de ser instrutora de cursos, 

palestras, seminários, mesas-redondas para várias empresas (públicas e privadas, ONGs, órgãos 

de classe, entre outros) no PR, CE, SC, RS e DF e autora e revisora de obras e artigos jurídicos. 

O Presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, fez a abertura do evento, mencionando as diversas 

atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em defesa e valorização do profissional da contabilidade, 

dentre as quais a luta sem tréguas junto a alguns órgãos públicos para diminuir a burocracia, 

cobrando um atendimento digno aos usuários, sobretudo na agilidade de processos e na 

qualidade do atendimento com servidores preparados para sanar dúvidas e dar todo o suporte 

que se espera. Falou dos acordos coletivos de trabalhos firmados no ano de 2017, 

aproximadamente 40 (quarenta), os quais abrangeram funcionários de escritórios e assessorias 

contábeis, funcionários da Copel e Sanepar, além de funcionários profissionais da contabilidade 

de empresas de diversos ramos de atividade, que tiveram reajustes e ampliação em benefícios. 

Expôs também as dificuldades que os escritórios de contabilidade estão passando, visto que 

muitos estão tendo um alto custo para manter os seus clientes, o que se agrava ante a 

concorrência desleal de alguns maus profissionais, que fazem de tudo para aliciar os clientes de 

outros, cobrando valores irrisórios pela prestação de serviços e ainda prometendo redução de 

tributos, etc., o que prejudica toda a classe contábil. Neste sentido, o Sicontiba está fazendo uma 

campanha, qual seja: Diga NÃO a autodesvalorização profissional. É de extrema importância que 

o profissional, antes de dizer o preço de honorários, conheça a empresa, o cliente, os serviços 

que se fazem necessários e que serão prestados, o grau de responsabilidade, o tempo para a 

execução das tarefas, enfim, que consulte a planilha referencial de custos disponibilizada, 

cobrando assim um preço justo, razoável e compatível com a importância dos serviços de 

contabilidade, auditoria e perícia. 

Hugo Catossi ainda demonstrou orgulho e muita alegria pela construção da nova sede 

administrativa do Sicontiba, a qual se tornou realidade após muito esforço e economia, sendo uma 

sede moderna e belíssima, inaugurada em 18 de agosto de 2017, que com certeza atenderá 
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melhor a classe contábil, dando um upgrade e mais visibilidade para os respectivos profissionais, 

além de contribuir para o desenvolvimento da profissão. 

Finalizou mencionando que o mesmo contribui com o sindicato de forma gratuita, não recebendo 

qualquer verba de representação, diária de viagem, reembolso de notas de combustível, mesmo 

estando no cargo de presidente, e que, juntamente com os seus 33 diretores, sendo que dentre os 

seus integrantes há empregados de escritórios e de grandes empresas, proprietários de grandes 

escritórios de contabilidade, funcionários públicos, contabilistas da COPEL, contabilistas da 

SANEPAR, professores, representantes no Conselho de Contribuintes de Curitiba, conclamam os 

profissionais da contabilidade da base do Sicontiba a associarem-se e a participarem das 

assembleias, reuniões, enfim, podendo inclusive participar da diretoria do Sicontiba, ajudando a 

desenvolver a profissão, pois juntos somos + 

O valor da associativa é de apenas R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) anualmente, tendo 

direito de usar a linda sede campestre Irineu Zanuzzo, consulta jurídica gratuita, homologações de 

transferência de escrita (responsabilidade técnico-contábil), participação em cursos com valores 

aplicados abaixo da média de mercado, além da possibilidade de se utilizar de diversos 

convênios, a exemplo do plano de saúde Unimed e cartão Allsul, com diversos descontos em 

restaurantes, eletrodomésticos, passagens aéreas, entre outros benefícios. 

Para mais informações de como se associar, favor enviar e-mail para sicontiba@sicontiba.com.br 

ou ligar para (41) 3077-3553. 

O Presidente Hugo esteve no evento acompanhado nos Diretores Juarez Dallagrana de Oliveira, 

Simone Vanni Soares e José Carlos lada. 

 

O objetivo do curso foi apresentar quais os verdadeiros avanços apresentados pela Lei 

13.467/2017 (a chamada reforma trabalhista) e seus retrocessos na vida dos trabalhadores e 

empresários. Adequar os procedimentos para atender à nova legislação. Apresentar o 

entendimento que já vem sendo exposto por relevantes doutrinadores e  juízes trabalhistas. O 

enfoque se deu, conforme material didático, na análise das mudanças que a reforma promove 

para o direito sindical e material do trabalho. 

Cursos em Novembro 

Nos dias 14, 21 e 27 de novembro, o Sicontiba promoverá os treinamentos “Reforma Trabalhista e 

seus reflexos”, “Imposto Sobre Serviços na Construção Civil e as interpretações dos tribunais” e 

“Atualização do ICMS (Ênfase no Bloco K do SPED-ICMS/IPI)”, respectivamente, os quais já 

estão com as inscrições abertas. 
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O investimento para associados ao Sicontiba, funcionários de associados e estudantes é de R$ 

50,00 e R$ 90,00, a depender do curso. Para os demais profissionais, R$ 150,00. 

 

ATENÇÃO Associados ao Sicontiba e Profissionais Liberais Contabilistas da base: Edital 

de Convocação AGE – Aprovação previsão orçamentária 2018 e Aprovação valores 

associativa e contribuição sindical 2018 

Publicado em 23/11/2017  

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA, no uso de 

suas atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA os 

associados em dia, quites e em condições de votar, bem como todos os profissionais que compõe 

a categoria dos contabilistas em sua base territorial, para  participarem  da ASSEMBLEIA  GERAL 

EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 30 de novembro de 2017, às 17h00min,  na sede  

administrativa do  SICONTIBA, localizada na Av. Senador Souza Naves nº. 381 – Bairro Alto da 

Rua XV, nesta Capital, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a presença da maioria absoluta de 

seus integrantes. Não  havendo  quórum, ficam desde já convocados para a realização da referida 

Assembleia no mesmo local e data, às 17h30min, em  SEGUNDA  CONVOCAÇÃO com os 

presentes, para deliberarem sobre os seguintes assuntos da ORDEM DO DIA:  

 

01. FIXAÇÃO, APROVAÇÃO DE VALORES E DEMAIS CONDIÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO 

ASSOCIATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 

 

02. FIXAÇÃO, AUTORIZAÇÃO PARA COBRANÇA, APROVAÇÃO DE VALORES E DEMAIS 

CONDIÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 

 

03. APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2018.  

 

Curitiba, 23 de novembro de 2017. 

PEDRO HUGO CATOSSI 

Presidente 

 

Comunicado – Férias Coletivas Sicontiba – 11/12/2017 a 02/01/2018 

Publicado em 4/12/2017  

COMUNICADO 

 

Informamos que o Sicontiba entrará em férias coletivas no dia 11 de dezembro de 2017, 

retornando a normalidade de atendimento no dia 02 de janeiro de 2018. Aproveitamos para 

desejar a todos boas festas e um ano novo repleto de grandes realizações e conquistas. A 

Diretoria. 
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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 2017/2019 fez de mais 

importante pelo sindicato e pela classe contábil no ano de 2017. 

 

No Portal da Transparência do Sicontiba, você encontra ainda mais informações. 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 é marca da gestão 

2017/2019 e, com toda a certeza, foi o principal ingrediente que garantiu uma 

administração séria e comprometida no ano de 2017; uma administração de sucesso! 

 

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

do Sicontiba é um grande desafio, ainda mais com a extinção da obrigatoriedade do 

recolhimento da contribuição sindical ante a reforma trabalhista aprovada em 2017, que 

afetará de sobremaneira todo o sistema sindical, sobrevivendo apenas as entidades que 

efetivamente atuem em prol da categoria que representam. Mas, independentemente 

disso, para a gestão 2017/2019 no ano de 2017, o desejo de defender e de valorizar os 

profissionais da contabilidade foi sempre maior do que qualquer obstáculo. 

 

Para mais informações e sugestões de melhorias: presidente@sicontiba.com.br.  

http://www.sicontiba.com.br/portal-da-transparencia
mailto:presidente@sicontiba.com.br

