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Prezados Diretores, Delegados e Associados do Sicontiba 

 

A vida desconhece esses tais trilhos que chamamos de destino. Quem conduz 

o destino somos nós mesmos. Ou estamos no controle da locomotiva ou estatelados 

nos trilhos esperando o trem passar por cima. 

Sob esse pensamento, ficar parado, esperando o próximo trem passar, foi o que 

não fizemos, mas muito pelo contrário, de forma ágil “arregaçamos as mangas” e 

fomos à luta realizando diversos projetos, trabalhando com afinco, seriedade, 

comprometimento, responsabilidade, planejamento, redução de custos, busca de 

novas receitas, ousadia e criatividade, enfrentando diariamente vários desafios, em 

especial com a finalidade de ajustar a entidade aos novos tempos vivenciados de 

cenário político conturbado, de economia fragilizada e principalmente ante as 

alterações trazidas pela reforma trabalhista (Lei nº. 13.467, de 13 de julho de 2017) 

vigente desde novembro de 2017, que afetaram de sobremaneira os empregados, 

profissionais liberais e os sindicatos, retirando dos últimos a maior fonte de custeio, no 

caso estabelecendo a não obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical. 

Neste contexto de contribuição sindical facultativa, tivemos uma diminuição de 95% 

das receitas, sendo constatado já no ano de 2018 que várias outras entidades 

sindicais estão “fechando as portas”, “estando no vermelho” e não executando 

atividades essenciais em prol de diversas categorias. Indo na contramão da crise, 

reinventando-se o Sicontiba deu exemplo de planejamento prévio, transparência e 

eficiência de gestão, alcançando excelentes resultados, inclusive na ampliação de 

receitas em determinados seguimentos de atuação, criação de novas fontes de 

recebíveis, agregando outras atividades, aumentando o quadro associativo (no ano de 

2018 tivemos mais de 80 novos associados), firmando novas parcerias de sucesso, 

aprimorando os cursos oferecidos, enfim, como resultado de todo esse esforço e 

trabalho chegamos a um superávit expressivo no exercício. 

 O primeiro e mais importante desafio nesse período transitório e de novo 

cenário no âmbito sindical foi manter de forma estável e regular os serviços prestados 

em prol dos associados e da classe contábil, constatando-se ao longo do ano que o 

trabalho do Sicontiba permanece de forma perene e sólida, defendendo e valorizando 

os profissionais da contabilidade de Curitiba e Região. 
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 Os acordos coletivos de trabalho também sofreram influência da reforma 

trabalhista, pois a nova norma exalta o princípio do negociado sobre o legislado, mas 

também trouxe previsão de determinados temas que não precisam passar pela 

negociação coletiva, gerando perante a maioria das entidades uma diminuição dos 

pactos. E pior, não estabeleceu de forma clara uma contribuição como contrapartida 

pelos avanços e conquistas obtidos pelos sindicatos. Mais uma vez o Sicontiba agiu 

com inteligência e perseverança, firmando mais de 30 acordos coletivos de trabalho 

no ano, muito acima da média dos sindicatos. Foram inúmeros benefícios em favor 

dos profissionais contábeis empregados em escritórios e assessorias da área contábil 

e também vinculados à Sanepar, Copel, Fundação Copel e outras empresas dos mais 

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

adicionais, participações nos lucros, PDVs e programas de aposentadoria incentivada, 

bancos de horas e compensação e prorrogação de jornada. Todavia, nota-se que 

mesmo com um trabalho prévio de divulgação de conscientização sobre a importância 

de contribuir com o sindicato, os empregados têm rejeição em recolher qualquer valor 

fixado em assembleia (independente de nome, assistencial, negocial, custeio sindical, 

entre outras) no momento da negociação coletiva, pois relutam e se opõe em sua 

grande maioria, mesmo o sindicato participando de várias reuniões, mobilizando a 

categoria e conquistando avanços, além da manutenção de conquistas anteriores. 

 Os serviços da ouvidoria foram executados de forma rápida e eficaz, sendo 

respondidos vários e-mails, sanadas diversas dúvidas contábeis, esclarecidos 

procedimentos administrativos e encaminhados elogios, reclamações e reivindicações 

ao conhecimento de órgãos públicos e de entidades. Registro aqui o importante 

trabalho do ouvidor do Sicontiba Juarez Morona. 

 Os cursos promovidos pelo Sicontiba, em parceria com o CRCPR (na 

divulgação), foram um sucesso, sendo que ao todos foram 22 cursos realizados em 

2018 (13 a mais do que no ano de 2017), inclusive passando a valer pontuação no 

programa de educação profissional continuada do Conselho Federal de Contabilidade. 

Os cursos, ministrados por palestrantes renomados e de alto gabarito técnico, com 

temas inseridos na área contábil, fiscal, trabalhista, entre outras, inclusive prestigiando 

temas “do momento”, a exemplo do eSocial, não tiveram fins lucrativos, tanto que com 

valores de inscrição reduzidos quando comparado com a média de mercado, e visam 

em suma o aprimoramento intelectual, atualização profissional e desenvolvimento 
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técnico dos profissionais da contabilidade. Importante também aqui registrar o trabalho 

eficaz desempenhado pelo Diretor de Cursos e Palestras Juarez Dallagrana. 

 Foi firmada parceria com a BSSP Centro Educacional, oferecendo descontos 

em Cursos de Pós-Graduação aos profissionais da contabilidade que estejam 

regulares junto ao SICONTIBA. 

 Bolsas de estudos de até 50% foram concedidas a estudantes em cursos de 

graduação, via parceria com a Faculdade de Pinhais. 

 As homologações de rescisões trabalhistas com a assistência sindical sofreram 

significativa redução, também tendo em vista regra estabelecida na reforma trabalhista 

que permite a rescisão e quitação diretamente entre patrões e empregados. 

 60 homologações de transferências de escrita (responsabilidade técnico-

contábil) foram realizadas no Sicontiba, sendo que em diversas oportunidades houve 

mediação para a negociação de honorários pendentes e também para a solução de 

conflitos entre as partes, muitas vezes complexos. 

 A assessoria jurídica do Sicontiba oferece atendimento gratuito aos 

profissionais da contabilidade, associados e representados. Em 2018 foram realizadas 

centenas de atendimentos e de consultorias, nas formas presenciais, por telefone ou 

via e-mail, principalmente sobre as novas regras trabalhistas, já que muitas são 

polêmicas e ainda não tiveram entendimento pacificado pelos tribunais superiores. 

 O site do Sicontiba conta com um banco de oportunidades de emprego e 

estágio, sendo que no corrente ano aumentou substancialmente o número de vagas 

de trabalho disponibilizadas e o número de currículos cadastrados. 

 Outra parceria de sucesso também surgiu em 2018, a Certificação Digital no 

Sicontiba com emissão fácil, rápida, segura e em excelente localização (inclusive com 

possibilidade de atendimento in loco), tendo os melhores preços de mercado, podendo 

o parceiro profissional da contabilidade se cadastrar como indicador e ter benefícios 

como a obtenção de certificado gratuito pessoal e remuneração de 12% sobre cada 

compra efetivada na indicação de clientes. 

 Na área de seguro de vida e previdência privada, assinamos parceria com a 

Mongerau Aegon, procurando apresentar soluções, atendimento personalizado, 

proteção financeira e preços especiais para profissionais da contabilidade de Curitiba 

e Região e respectivos familiares. Em relação às parcerias e convênios firmados, 
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agradecemos especialmente a diretora Simone Vanni, que semanalmente faz 

reuniões com empresas e entidades para analisar propostas de parceria. 

 Em relação à sede campestre Irineu Zanuzzo, o foco foi a manutenção da 

mesma, visando que esse nosso belo espaço de lazer permaneça organizado e 

funcionando regularmente para a utilização pelos associados. Para tanto, 

mensalmente 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. Houve aquisição de soprador e roçadeira. Houve reparos na parte 

elétrica, na iluminação externa e no sistema de iluminação do salão de cima com a 

colocação de lâmpadas LED. Reparos hidráulicos foram executados nos banheiros e 

troca de chuveiros. Também houve consertos de equipamentos e das telas dos 

alambrados, gerando gastos consideráveis, pois o ano foi atípico no clima, tendo 

tempestades, deterioração da estrutura da chácara, inclusive com queda de árvores.  

 Realizamos um dos melhores campeonatos de futebol suíço na sede campestre 

Irineu Zanuzzo, sendo a 17ª edição da Copa Sicontiba, destacando-se a organização 

e o sucesso da competição, sendo o maior evento esportivo da entidade, que reúne 

profissionais da contabilidade, funcionários de escritórios e convidados especiais, 

tendo um papel importante de integração e união da classe contábil. Para o sucesso 

da competição, o Sicontiba angariou vários patrocínios junto a escritórios de 

contabilidade e entidades parceiras. Quero agradecer imensamente o Diretor 

Fernando Palevoda e o Secretário Geral José Carlos Lada pelo acompanhamento e 

coordenação do torneio, bem como os patrocinadores que faço questão de deixar 

registrado: Vereador Helio Wirbiski (troféus), Solução Digital, BSSP Centro 

Educacional, Morona Contabilidade, MV Contabilidade, RRP Contabilidade, Vosgerau 

& Silva Contabilidade e Munhoz Contabilidade.  

 Também foi realizado na sede campestre Irineu Zanuzzo, em parceria com a 

Comissão do Jovem Contabilista do CRCPR, o 2º Intercontábeis – Torneio de Futebol 

Suíço dos Estudantes de Ciências Contábeis do Paraná, sendo uma alegria imensa 

ver os atuais e futuros profissionais da contabilidade interagindo, notando-se 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. Ao todo foram 160 participantes, 10 times 
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masculinos e 02 equipes femininas. Enfim, outro sucesso, que a cada ano ganha mais 

e mais elogios. 

 Com o apoio do Sicontiba e de diversas entidades, foi aprovada na Câmara 

Municipal de Curitiba a Lei nº. 15.200 de 27 de abril de 2018 (de autoria dos 

vereadores Helio Wirbiski e Tico Kuzma), que autoriza o Executivo Municipal a instituir 

o Alvará de Licença de Funcionamento condicionado. 

 Tratando-se de um antigo pleito da classe contábil e do Sicontiba, realizou-se 

um concurso público especificamente para o provimento de cargos à JUCEPAR. 

 Mais uma vez, o Sicontiba indicou 3 nomes para compor o quadro de 

conselheiros do Conselho de Contribuintes da Prefeitura de Curitiba, os Contadores 

Reginaldo Rodrigues de Paula, Dirceu Tadeu Vaz e José Eurides Borges Filho, os 

quais são profissionais de destaque na classe contábil, com amplo conhecimento da 

legislação tributária, sendo exemplos de profissionais éticos e com alto gabarito 

técnico. Os indicados colaboram com o Sicontiba há anos, sendo que Dirceu exerce a 

2ª vice-presidência, Reginaldo o cargo de 1º Secretário e José Eurides a função de 

tesoureiro geral. 

 O Sicontiba, em consonância com sua campanha de DIGA NÃO A 

AUTODESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, manifestou-se publicamente sobre 

determinadas atitudes que não vão ao encontro dos princípios da contabilidade, da 

ética e da concorrência leal, divulgando notas de repúdio contra aqueles que fizeram 

publicações indevidas e que depreciaram a classe contábil, fazendo propagandas 

enganosas e propondo serviços fantasiosos e que fogem da realidade. 

 Não gastamos com viagens e diárias. Afirmo que eu e os diretores não 

trouxemos nenhuma nota de despesa para reembolso pela entidade. É evidente que 

tivemos gastos, todavia foram tirados do próprio bolso, de bom grado, em prol da 

entidade, sem exigir nada em troca ou tendo qualquer vantagem. Ressaltamos 

sempre que a nossa diretoria é composta por membros que atuam de forma gratuita 

em prol dos interesses da classe contábil, não recebendo qualquer verba de 

gratificação, coisa que o valha ou visando interesses pessoais. Dentro da diretoria, de 

forma democrática, temos: donos de escritórios de contabilidade, auditoria e perícia 

(alguns inclusive com 1.500 clientes); empregados de pequenos e grandes escritórios; 

empregados da Copel e da Sanepar; empregados de multinacionais; professores, 

membros do Conselho Municipal de Contribuintes e do Conselho Regional de 



 

7 

Contabilidade do PR, ou seja, profissionais que têm ampla experiência nas diversas 

frentes de atuação da classe contábil. Estamos fazendo a diferença e contribuindo 

com a entidade sem nenhum interesse ou vantagem pessoal. 

 2018 é um ano histórico para a entidade. Apresentei sugestões de mudanças 

de diversos dispositivos estatutários, inclusive com a criação de novas regras visando 

adequação aos dias atuais, destacando regras que priorizam a ética e honestidade na 

administração de uma entidade acima de tudo. A sociedade clama por ética e 

honestidade, todavia para melhorarmos o mundo temos que começar a dar exemplos, 

começando pela própria entidade. E o Sicontiba fez a sua parte, alterarando o estatuto 

da entidade, modernizando-o e colocando regras claras de exemplo de ética e 

honestidade, como por exemplo: 

 não permitir a reeleição do presidente para um 2º mandato subsequente; 

 o presidente e o vice presidente não poderão exercer concomitantemente 

nenhum cargo de diretoria em outras entidades da classe contábil e afins, tendo 

que atuar exclusivamente no Sicontiba; 

 extinção da verba de representação e da possibilidade de recebimento de 

qualquer remuneração em decorrência do exercício do mandato, seja a título de 

salário, verba de representação, devendo o exercício do cargo ser realizado de 

forma gratuita, em prol do desenvolvimento e engrandecimento da categoria 

dos profissionais da contabilidade; 

 redução dos cargos da diretoria que hoje são 33 no total, sendo que ficarão 26, 

sendo Presidente, Vice-Presidente, 9 (nove) Diretores efetivos com seus 

respectivos 9 (oito) suplentes e mais os 3 membros efetivos do conselho fiscal e 

3 suplentes; e 

 criação do conselho de ex-presidentes, pois temos que valorizar os que 

contribuíram com a entidade e se for o caso o presidente em exercício poderá 

contar com a experiência dos mesmos. 

 

 Deixamos os mal intencionados e interesseiros de lado, não ficamos falando 

mal de ninguém (com “fofoquinhas” que não levam a lugar nenhum) e realizamos 

dezenas de projetos, trabalhando muito e com espírito de colaboração, respeitando a 

todos e reafirmando que nunca vamos abrir mão da honestidade e da ética. 
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Abominamos pessoas que usam a entidade para interesses próprios, visando tirar 

proveitos pessoais e políticos, desvirtuando a finalidade de se participar de um 

sindicato, desviando-se no caminho. Em período de escândalos de corrupção Brasil a 

fora, temos a obrigação de repelir os maus intencionados, pelo bem da classe contábil 

e da coletividade como um todo. 

 No Sicontiba reinou o respeito e a paz entre os diretores, sendo que nesta 

oportunidade quero agradecê-los pelo apoio, pelo carinho e respeito. Aos meus vices, 

Juarez Morona e Dirceu Vaz. Ao Secretário Geral José Carlos Lada e ao Tesoureiro 

Geral José Eurides Borges Filho. Aos diretores Reginaldo Rodrigues de Paula (1° 

Secretário); Fernando Palevoda (2° Secretário), Antonio Moacir Pozzobon (1° 

Tesoureiro), Daniel Antonio Zanuzzo (2° Tesoureiro),Luciano Ramos Barboza (Diretor 

de Relações Públicas), Juliana Bertol Guedes (Diretora Cultural), Juarez Dallagrana 

de Oliveira (Diretor de Cursos e Palestras), Bento Rosa Júnior (Diretor de Patrimônio), 

Bruno Mezaroba Vosgerau (Diretor Social e Recreativo), Simone Vanni Soares 

(Diretora Assistencial) e Vilson Oliveira de Souza (Diretor de Esportes). Vocês se 

dedicaram para o desenvolvimento da classe contábil e da entidade, agindo com 

postura, lealdade, carinho e sem nenhum interesse pessoal, ajudando-me a resistir 

aos ataques ferozes e tenebrosos sob a influência de inveja. A vocês o meu muito 

obrigado! 

 Também quero agradecer os associados ao Sicontiba, que neste ano de 

mudanças no âmbito sindical se aproximaram ainda mais da entidade, inclusive 

aumentando o quadro associativo, apoiando e ajudando a entidade e a classe, o que 

gera um retorno positivo aos próprios associados e profissionais da contabilidade. 

 Faço também uma menção especial de agradecimento aos funcionários do 

Sicontiba, que são o maior patrimônio da entidade, reconhecidos pelo empenho em 

suas atividades e pela forma como atendem e cumprem com suas obrigações 

laborais, sempre com sorriso no rosto e respeito perante aqueles que buscam e que 

precisam do Sicontiba. 

 O Sicontiba, que completou 95 anos de existência em 2018, em que pese 

experiente e com prestigio pela sua história de conquistas, está se reinventando dia 

após dia, estando preparado para ultrapassar os seus próprios limites e 

principalmente focado e adaptado para cada vez mais defender e valorizar os 
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profissionais da contabilidade, pois vocês são a razão da existência do sindicato e 

merecem um tratamento digno, diferenciado e de destaque. 

 

Curitiba, 13 de novembro de 2018. 

 

     Hugo Catossi 

Presidente do Sicontiba 

 

 


