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

2018: além de defender e valorizar os profissionais da contabilidade, 

tornar cada vez mais sólida a administração da entidade em tempos difíceis 

de reforma trabalhista e mudanças drásticas e prejudiciais no mundo 

sindical, buscando austeridade e governança sustentável e inovadora. 

 

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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Diretoria do Sicontiba 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Presidente: Pedro Hugo Catossi 

1º Vice-Presidente: Juarez Tadeu Morona 

Filho 

2º Vice-Presidente: Dirceu Tadeu Vaz 

Secretário Geral: José Carlos Lada 

1º Secretário: Reginaldo Rodrigues de 

Paula 

2º Secretário: Fernando Palevoda 

Tesoureiro Geral: José Eurides Borges 

Filho 

1º Tesoureiro: Antonio Moacir Pozzobon 

2º Tesoureiro: Daniel Antonio Zanuzzo 

Diretor de Relações Públicas: Luciano 

Ramos Barboza 

Diretora Cultural: Juliana Bertol Guedes 

Diretor de Cursos e Palestras: Juarez 

Dallagrana de Oliveira 

Diretor de Patrimônio: Bento Rosa 

Júnior 

Diretor de Social e Recreativo: Bruno 

Mezaroba Vosgerau 

Diretora Assistencial: Simone Vanni 

Soares 

Diretor de Esportes: Vilson Oliveira de 

Souza 

 

 

 

DIRETORES SUPLENTES 

Adir Gnoatto 

Gerson Luiz Borges de Macedo 

Gislaine Chimborski Lopes  

Heriton Carlos Cardoso 

José Adriano Fragoso 

Valdecyr Borges 

Valmir dos Santos Pereira 

 

CONSELHO FISCAL 

Efetivos 

Albino Vieira de Oliveira 

Carlos Augusto Bittencourt Gomes 

Ozires Kloster 

Suplentes 

Alfredo Arten Junior 

Claudecir José Munhoz 

Moroni Cordeiro 

 

CONSELHO CONSULTIVO 

Almir Pazinato Nanemann 

Cesar Alberto Ponte Dura 

Gilson Luís da Silva 

Narciso Doro Junior 

Samir Fouani 

 

DELEGADOS 

Daniella Novak 

Armando Santos Lira



 

 

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: 13.627 

 

      Cidade                                  Número 

   ADRIANÓPOLIS                                       03 

   AGUDOS DO SUL                                   08 

   ALMIRANTE TAMANDARÉ                    173 

   ARAUCÁRIA                                           232 

   BALSA NOVA                                           09 

    BOCAIUVA DO SUL     11 

   CAMPINA GRANDE DO SUL                   71 

   CAMPO DO TENENTE                             16 

   CAMPO LARGO                                        350 

   CAMPO MAGRO                                       27 

   CERRO AZUL                                           18 

   COLOMBO                 537 

   CONTENDA       17 

   CURITIBA               10.147 

   FAZENDA RIO GRANDE     136 

   ITAPERUÇU                                           16 

   LAPA         90 

   MANDIRITUBA       47 

   PIÊN         17 

   PINHAIS        415 

   PIRAQUARA                                              102 

   PORTO AMAZONAS       03 

   QUATRO BARRAS     52 

   QUITANDINHA       19 

   RIO BRANCO DO SUL      40 

   RIO NEGRO        62 

   SÃO JOSÉ DOS PINHAIS               983 

   TIJUCAS DO SUL       21 

   TUNAS DO PARANA       05 
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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 nessa fonte de recebimento, 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 31 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 do 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 alguns específicos 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 
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profissional e desenvolvimento 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. 

 Mais de 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 ano de 2018 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 
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Contabilidade do Paraná, 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, alterando 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. 

 

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

desenvolvidos pelo Sicontiba em 2018.       

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Hugo Catossi 

Presidente do Sicontiba 
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Representações da diretoria em 2018 

JANEIRO 

11/01/2018 - Reunião sobre estratégias para implantação da mesa redonda - Hugo Catossi, José Carlos 

Lada, José Eurides, Dirceu Vaz e Narciso Doro. 

18/01/2018 - Reunião com Contadora Taciane Doro - Hugo Catossi, José Carlos Lada e José Eurides. 

18/01/2018 - Reunião com Diretor Luciano sobre o início das negociações do ACT 2018/2019 SANEPAR - 

Hugo Catossi e Luciano Barboza. 

19/01/2018 - Reunião na FIEP com contadores sobre a reforma trabalhista - José Carlos Lada. 

25/01/2018 - Reunião Extraordinária dos Conselhos Temáticos do Sistema FIEP de: Assuntos Legislativos, 

Assuntos Tributários e Micro, Pequena e Média Indústria - Simone Vanni. 

29/01/2018 - Reunião com o Grupo Vital (Layon) sobre a proposta de reajuste aplicável ao plano de saúde 

UNIMED - Simone Vanni. 

29/01/2018 - Reunião com a Mongeral (Fabiane e Felipe) sobre proposta de parceria na área de seguros e 

previdência - Simone Vanni. 

29/01/2018 - Reunião com a Solução Digital SC (Marcelo) sobre proposta de parceria na área de 

certificação digital - Simone Vanni. 

29/01/2018 - Reunião com a AGEMED (Julio e Rafaela) sobre proposta de parceria na área de plano de 

saúde - Simone Vanni. 

29/01/2018 - Reunião com a ABRAPETITE (Paulo) sobre o convênio com o Sicontiba - Simone Vanni. 

30/01/2018 - Mesa Redonda Contábil na sede Sicontiba às 18h30min no SICONTIBA, Palestra mudanças 

no simples Nacional - Narciso Doro Junior, Dirceu Vaz, José Carlos Lada, Carlos A. Bittencourt, Juarez 

Morona, Reginaldo R. de Paula, José Eurides, Juliana Bertol, Juarez Dallagrana, Bento Rosa Junior, 

Simone Vanni, Adir Gnoatto, Bruno Vosgerau, Samir Fouani e Gilson Luis da Silva. 

FEVEREIRO 

06, 20 e 27/02/2018 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz. 

07, 21 e 28/02/2018 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes. - Reginaldo R. de Paula e Luiz F. 

Martins Alves. 

09/02/2018 - AGE contabilistas da SANEPAR para homologação PAI e PDV contabilistas - Ricardo Weber. 

15/02/2018 - AGE contabilistas da SANEPAR para aprovação da pauta de reivindicações para o ACT 

2018/2019 - Luciano Barboza, Narciso Doro Junior e Ricardo Weber. 

20/02/2018 - Seminário da Força Sindical sobre “o que Mudou na Contribuição Sindical – Alertas e 

Orientações sobre a Nova Legislação” - Ricardo Weber. 

20/02/2018 - Evento da SAGE sobre as mudanças da reforma trabalhista - Ricardo Weber. 

23/02/2018 - Reunião negociação ACT 2018/2019 SANEPAR - Luciano Barboza. 

26/02/2018 - Reunião com a SOLUÇÃO DIGITAL sobre proposta de parceria na emissão de certificados 

digitais - Simone Vanni, José Eurides e Ricardo Weber.  

MARÇO 
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01/03/2018 - Reunião no Sicontiba com João Linardi e João Gilberto sobre JOCOPAR - Juarez Morona, 

José Carlos Lada, Vilson de Oliveira e Gilson Luis. 

02/03/2018 - Solenidade de posse da Diretoria do Sincobel biênio 2018/2019, em Francisco Beltrão - Juarez 

Morona. 

03/03/2018 - Solenidade de posse da Diretoria do Sindicounião biênio 2018/2019, em União da Vitória - 

Juarez Morona. 

06/03/2018 - Encontro Vote Bem com o idealizador Eduardo Mufarej sobre programa para renovação da 

política brasileira, local FIEP - Dirceu Vaz. 

06/03/2018 - Reunião com a Diretora Miriam Feuerharmel do Departamento de Rendas Mobiliárias de 

Curitiba, visando orientar os Contadores e Técnicos sobre as alterações que ocorrerão nos procedimentos 

deste órgão para protocolo de processos e atendimento presencial e telefônico - Juarez Morona e Narciso 

Doro Junior. 

06, 13, 20 e 27/03/2018 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz. 

07, 14, 21 e 28/03/2018 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula e Luiz F. 

Martin Alves. 

07/03/2018 - Evento da Comissão da Mulher Contabilista do CRCPR em comemoração ao Dia Internacional 

da Mulher - Juarez Morona, Juliana Bertol, Simone Vanni e Daniella Novak. 

08/03/2018 - Assembleia com os contabilistas da COPEL para aprovação do AC PLR 2017 (pagamento 

2018) - Juarez Morona, Adir Gnoatto e Ricardo Weber. 

13/03/2018 - Reunião de continuidade de negociação coletiva com vistas ao Acordo Coletivo de Trabalho 

2018/2019 para os contabilistas da Sanepar - Luciano R. Barboza. 

16/03/2018 - Audiência de mediação na sede da PRT9 suscitada pela CNPL junto ao MPT e Sindicatos de 

categorias de profissionais liberais sobre o valor da contribuição sindical atualizado - Ricardo Weber. 

16/03/2018 - Reunião da Comissão de Integração Sindical, em Curitiba - Juarez Morona. 

16/03/2018 - Solenidade de posse dos novos Conselheiros e Conselho Diretor do CRCPR - Juarez Morona, 

Hugo Catossi, Dirceu Vaz, Reginaldo R. de Paula, Bruno M. Vosgerau, Gerson L. Borges de Macedo, 

Gilson Luis da Silva, Samir Fouani, Simone Vanni, Juarez Dallagrana, Bento Rosa Júnior Vilson Oliveira de 

Souza, Narciso Doro Junior,  José Carlos Lada, José Eurides e Antonio Pozzobon. 

19/03/2018 - Audiência Inicial da Reclamação Trabalhista de Nilvia Alves perante a 15ª Vara do Trabalho de 

Curitiba - Juarez Morona. 

20/03/2018 - Curso DIRPF Atualizações 2018, no auditório do CRCPR - José Carlos Lada e Simone Vanni. 

21 e 22/03/2018 - Reunião quadrimestral COPEL - Adir Gnoatto. 

22/03/2018 - Participação no Movimento VOTE BEM – Encontro empresarial com Álvaro Dias para a 

palestra Perfil Político-Econômico do Brasil, local, Universidade Positivo - Dirceu Vaz. 

29/03/2018 - Reunião com supervisor da Vivo Sergio Gonçalves para analisar proposta de portabilidade da 

OI FIXO (telefone e internet) para a VIVO com preços mais baixos e com mais qualidade - José Carlos 

Lada. 

ABRIL 

03/04/2018 - Participação na sessão da Câmara de Vereadores de Curitiba, que aprovou projeto de lei de 

Hélio Wirbiski que concede Alvará Condicionado para estabelecimentos comerciais - José Carlos Lada e 

Narciso Doro Junior. 

03, 10, 17 e 24/04/2018 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz. 



 

17 

04, 11, 18 e 25/04/2018 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula e Luiz F. 

Martins Alves. 

05/04/2018 - Participação na cerimônia de nomeação e posse dos aprovados em concurso público para os 

cargos efetivos do quadro próprio da JUCEPAR, dia 05/04 na subsede da Jucepar – Centro de 

Documentação e Treinamento - Juarez Morona e Narciso Doro. 

10/04/2018 - Reunião na Receita Federal sobre o evento eSocial: chegou a hora! Videoconferência com 

especialistas da Receita Federal dia 7 de junho será transmitida para 23 cidades com o apoio do Sicontiba - 

Hugo Catossi. 

12/04/2018 - Reunião sobre competições esportivas que serão promovidas pelo Sicontiba em 2018 - Juarez 

Morona, José Carlos Lada e Fernando Palevoda. 

13/04/2018 - Participação no evento Declare Certo esclarecendo dúvidas da população sobre o IR ano base 

2017 - Juarez Morona, Hugo Catossi, Juliana B. Guedes e Simone Vanni. 

14/04/2018 - Visita à sede campestre para verificar o que precisa ser feito, consertado ou revitalizado - 

Juarez Morona, José Carlos Lada e Fernando Palevoda. 

15/04/2018 - Participação no evento Declare Certo esclarecendo dúvidas da população sobre o IR ano base 

2017 - Simone Vanni, Daniella Novak e Claudecir José Munhoz. 

18/04/2018 - Curso ECD Novidades para 2018, no auditório do CRCPR - Juarez Dallagrana e Simone 

Vanni. 

20/04/2018 - Reunião do Conselho Fiscal para análise documentação de janeiro, fevereiro e março de 2018 

- Carlos A. Bittencourt, Albino Vieira de Oliveira e Claudecir José Munhoz. 

23/04/2018 - Encontro promovido pela Secretaria Municipal do Urbanismo de Curitiba sobre a implantação 

REDESIM - Juarez Morona, José Carlos Lada, Bento Rosa Junior, Simone Vanni, Carlos A. Bittencourt e 

Hugo Catossi. 

26/04/2018 - Curso eSocial Atualizações para 2018 e regras do faseamento, no auditório do CRCPR - 

Juarez Dallagrana e Simone Vanni. 

26 e 27/04/2018 - Participação no Seminário do Fórum Estadual em Defesa da Liberdade Sindical sobre o 

tema Reforma Trabalhista e o Custeio Sindical - José Carlos Lada e Ricardo Weber. 

MAIO 

02/05/2018 - Mobilização na frente da Prefeitura de Curitiba, pela falta de agilidade na emissão de alvarás e 

licenças para o funcionamento dos estabelecimentos e contra as multas por parte dos órgãos de 

fiscalização - Juarez Morona. 

02, 09, 16, 23 e 30/05/2018 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula e 

Luiz F. Martins Alves. 

08, 15, 22 e 29/05/2018 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz. 

10/05/2018 - Participação na reunião do Conselho Temático da Micro, Pequena e média indústria, local 

FIEP - Simone Vanni. 

10/05/2018 - Assembleia com empregados contabilistas para aprovação pauta de reivindicações para a 

CCT 2018/2019 a ser firmada com o SESCAP-PR - Hugo Catossi, José Carlos Lada, Juliana Berto, José 

Adriano Fragoso, Armando Lira e Ricardo Weber. 

11/05/2018 - Curso EFD REINF, no auditório do CRCPR - Narciso Doro Junior, Juarez Dallagrana e Simone 

Vanni. 

15/05/2018 - Reunião Sindical com outros Sindicatos sobre o ACT 2018/2019 Sanepar - Luciano Barboza. 
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16 e 17/05/2018 - Reunião com a Copel sobre o início da negociação para o Acordo de PLR 2018/2019 - 

Adir Gnoatto. 

18/05/2018 - Arbitral da 17ª Copa Sicontiba de futebol Suíço - José Carlos Lada, Vilson Oliveira e Fernando 

Palevoda. 

18/05/2018 - Solenidade de Posse nova diretoria SESCAP-PR e IESCAP gestão 2018-2022, espaço hípica 

- Hugo Catossi, Juarez Morona, José Carlos Lada e Narciso Doro. 

21/05/2018 - Participação no Encontro FOPEME e COMITÊS TERRITORIAIS – Ambiente de negócios e 

Conquistas e Desafios, local auditório Sebrae. Dirceu Vaz. 

22/05/2018 - Curso Atualização do ICMS para 2018, no auditório do CRCPR - Juarez Dallagrana e Simone 

Vanni. 

23/05/2018 - Reunião com o administrador regional da matriz da Prefeitura de Curitiba José Dirceu de 

Matos - Hugo Catossi. 

23/05/2018 - Reunião com Guilherme Pelanda sobre a organização do 2º Intercontábeis - Torneio de 

Futebol Suíço dos Estudantes de Ciências Contábeis de Curitiba e região - Hugo Catossi. 

24/05/2018 - Reunião com o Sr. Paulo de Tarso Maranhão do Instituto de Protesto do Paraná - Hugo 

Catossi. 

25/05/2018 - Reunião com José Roberto e José Fernando da Prefeitura de Curitiba (Meio Ambiente) sobre 

pedido de poda de árvore em frente ao Sicontiba - Hugo Catossi e Narciso Doro. 

26/05/2018 - Torneio Início da 17ª Copa Sicontiba, realizada na sede campestre Irineu Zanuzzo - Hugo 

Catossi, José Carlos Lada, José Eurides, Bento Rosa Junior, Fernando Palevoda, José Adriano Fragoso e 

Claudecir José Munhoz. 

29/05/2018 - Curso DCTF Web, no auditório do CRCPR - Hugo Catossi, Juarez Dallagrana, Simone Vanni e 

Narciso Doro. 

JUNHO 

03/06/2018 - Reunião com o funcionário ALEX da Sede Campestre Irineu Zanuzzo - Hugo Catossi. 

05/06/2018 - Reunião com Virmond & Valle sobre proposta de parceria na área de Medicina e Segurança do 

Trabalho - Simone Vanni e Almir Pazinatto. 

06, 13, 20 e 27/06/2018 Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula. 

07/06/2018 - Participação no evento eSocial: chegou a hora! Videoconferência com especialistas da Receita 

Federal dia 7 de junho será transmitida para 23 cidades com o apoio do sicontiba, local FIEP. Hugo 

Catossi, José Carlos Lada, Simone Vanni e Juarez Dallagrana. 

08/06/2018 - Participação na reunião de planejamento promovida pela Academia Empresa Fácil, na Jucepar 

- Dirceu Vaz e Juarez Dallagrana. 

09/06/2018 - Visita à sede campestre e 1ª Rodada da 17ª Copa Sicontiba - Hugo Catossi, José Carlos Lada, 

Fernando Palevoda, Bento Rosa e Vilson de Oliveira. 

12, 19 e 26/06/2018 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz. 

13/06/2018 - Curso Cruzamento de Obrigações Acessórias e o sistema Sped: ECD x ECF x DCTF x EFD 

Contribuições, no auditório do CRCPR - Hugo Catossi, Juarez Morona, Juarez Dallagrana, Carlos 

Bittencourt e Claudecir Munhoz. 

15/06/2018 - Assembleia com os contabilistas da Sanepar para aprovação da ACT 2018/2019, local 

Sanepar - Hugo Catossi, Luciano Barboza, Valmir Pereira, Ozires Kloster, Gislaine Lopes e Ricardo Weber. 

19/06/2018 - Assinatura do ACT 2018/2019 dos contadores da Sanepar - Hugo Catossi e Luciano Barboza. 



 

19 

23/06/2018 - Visita à sede campestre e 2ª Rodada da 17ª Copa Sicontiba - Hugo Catossi, José Carlos Lada 

e Fernando Palevoda. 

25/06/2018 - Curso eSocial implantação e validação, no auditório do CRCPR - Hugo Catossi, Juarez 

Dallagrana e Simone Vanni. 

26/06/2018 - Reunião sobre a parceria MONGERAU (com Fabiane e Danielle) e parceria ABRAPETITE 

(com Paulo) - Simone Vanni. 

26/06/2018 - Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva sobre pedido do Conselho Municipal de 

Contribuintes de Curitiba para indicação de 3 integrantes - Hugo Catossi, Juarez Morona, Dirceu Vaz, José 

Carlos Lada, Reginaldo, Fernando Palevoda, José Eurides, Moacir Pozzobon, Daniel Zanuzzo, Luciano 

Barboza, Juliana Bertol, Bento, Bruno Vosgerau, Simone Vanni, Juarez Dallagrana e Vilson Oliveira. 

28/06/2018 - Curso Substituição Tributária do ICMS, no auditório do CRCPR - Juarez Dallagrana. 

30/06/2018 - Visita à sede campestre e 3ª Rodada da 17ª Copa Sicontiba - José Carlos Lada e Fernando 

Palevoda. 

JULHO 

03/07/2018 - Inauguração do Novo Centro de Documentação e Treinamento da JUCEPAR, na Rua Carlos 

Cavalcanti nº. 747 - Juarez Morona. 

03 e 10/07/2018 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz. 

04 e 11/07/2018 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula. 

05/07/2018 - Reunião para assinatura de parceria com a Mongerau Aegon (Daniele, Fabiane e Cleide), na 

área de seguro de vida e previdência - Hugo Catossi e Simone Vanni. 

07/07/2018 - Visita à sede campestre e 4ª Rodada da 17ª Copa Sicontiba - José Carlos Lada e Fernando 

Palevoda. 

09/07/2018 - Reunião de negociação com o SESCAP-PR sobre a CCT 2018/2019 - José Carlos Lada e 

Ricardo Weber. 

10/07/2018 - Reunião com palestrante Ricardo Della Costa sobre seu currículo e possibilidade de realização 

de cursos promovidos pelo Sicontiba - Juarez Dallagrana. 

10/07/2018 - Reunião na Sanepar sobre o PPR/2017 - Luciano Barboza. 

12/07/2018 - Reunião com o novo presidente do Sescap-PR, Alceu Dal Bosco, para tratar de diversos 

assuntos de interesse comum das entidades e da classe contábil - Hugo Catossi. 

16/07/2018 - Assembleia com os contabilistas da Sanepar para aprovação do PPR 2017 (pagamento em 

2018), local Sanepar - Luciano Barboza e Ricardo Weber. 

17/07/2018 - Participação no Seminário Academia Empresa Fácil, no auditório do CRCPR - Hugo Catossi, 

Simone Vanni e Juarez Dallagrana. 

19/07/2018 - Reunião na Copel sobre Avaliação de Desempenho e Seguro de frota de veículos - Adir 

Gnoatto. 

19/07/2018 - Reunião da Comissão de atualização da planilha orientativa/referencial para fixação de 

honorários de serviços de contabilidade - Juarez Morona, Carlos A. Bittencourt, Gilson Luis da Silva, 

Claudecir J. Munhoz e Daniella Novak. 

20/07/2018 - Visita à sede campestre e organização do depósito - José Carlos Lada e Bento Rosa. 

23/07/2018 - Curso Lucro Real e Lucro Presumido, no auditório do CRCPR - Hugo Catossi, José Carlos 

Lada, Juarez Dallagrana, Narciso Doro, Bruno Vosgerau e Alfredo Arten. 
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23/07/2018 - Assinatura PPR 2017 Sanepar-Sicontiba, Local: Sanepar - Luciano Barboza. 

26/07/2018 - Participação no Seminário REDESim - Transferência do CNPJ para a JUCEPAR, no Auditório 

do CRCPR - Hugo Catossi, José Carlos Lada, Bruno Vosgerau e Narciso Doro. 

27/07/2018 - Reunião com Felipo Nichetti da Rapporto Sponsorship, sobre proposta de parceria sobre 

projetos sociais para captação de recursos com possibilidade de repasses ao Sicontiba. Reunião com Paulo 

da Omie Xperience sobre proposta de convênio em sistema ERB. Reunião com Julio e Rafaela da 

AGEMED, sobre planos de saúde - Simone Vanni. 

28/07/2018 - Visita à sede campestre e 6ª Rodada da 17ª Copa Sicontiba. Fernando Palevoda. 

AGOSTO 

04/08/2018 - Visita à sede campestre e 7ª Rodada da 17ª Copa Sicontiba - Dirceu Vaz e José Carlos Lada. 

07/08/2018 - Participação em audiência pública da ALEP sobre água e saneamento, local: plenarinho da 

Casa de Leis - Luciano R. Barboza. 

08/08/2018 - Reunião com CARLOS sobre parceria com PATMOS e APUKA corretora de seguros e reunião 

com a BSSP Centro Educacional sobre proposta de parceria - Simone Vanni. 

09/08/2018 - Curso Folha de Pagamento Auditoria e Preparação Ambientação para o eSocial, no auditório 

do CRCPR - Hugo Catossi e Juarez Dallagrana. 

10/08/2018 - Participação na Assembleia Geral do Conselho Diretor da Federação Intersindical de 

Profissionais Liberais no Estado do Paraná, tendo como um dos itens da ordem do dia o encerramento das 

atividades e distribuição do saldo de caixa às entidades associadas, local: Sindicato dos Administradores do 

PR - Juarez Morona e Juarez Dallagrana. 

14/08/2018 - Curso Principais Operações Fiscais (Abordagem para Assistentes e Analistas), no auditório do 

CRCPR - Juarez Dallagrana. 

16/08/2018 - Reunião do Conselho Fiscal para analisar documentação meses abril, maio e junho de 2018 - 

Carlos Bittencourt, Albino Vieira e Ozires Kloster. 

16/08/2018 - Assembleia com profissionais da contabilidade empregados para apreciação, discussão e 

votação da contraproposta apresentada pelo Sescap-PR para a CCT 2018/2019 - Hugo Catossi e José 

Adriano. 

17/08/2018 - Treinamento do eSocial: Folha, promovido pela Domínio, local Sede Sicontiba - Hugo Catossi. 

18/08/2018 - Visita à sede campestre e participação na rodada de repescagem para uma vaga na semifinal 

da 17ª Copa Sicontiba - Vilson de Oliveira e Fernando Palevoda. 

21 e 28/08/2018 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz. 

22 e 29/08/2018 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula. 

25/08/2018 - Visita à sede campestre e participação na rodada de semifinais da 17ª Copa Sicontiba - José 

Carlos Lada, Fernando Palevoda, Vilson de Oliveira e Gilson Luis da Silva. 

27/08/2018 - Participação no Encontro dos Contadores e Empresários, local: Restaurante Portal - Hugo 

Catossi, Juarez Morona, Dirceu Vaz, José Lada, Reginaldo de Paula, Fernando Palevoda, José Eurides, 

Antonio Pozzobon, Juliana Bertol, Juarez Dallagrana, Bruno Bosgerau, Adir Gnoatto, Gerson de Macedo, 

Valmir dos Santos, Claudecir Munhoz, Gilson Luis da Silva, Narciso Doro e Marcelo Padula. 

30/08/2018 - Participação no 1º Encontro do Empresário Contábil do PR, no CRCPR - Hugo Catossi. 

SETEMBRO 
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01/09/2018 - Solenidade de Encerramento da 17ª Copa Sicontiba de Futebol Suíço - Hugo Catossi, Dirceu 

Vaz, José C. Lada, Reginaldo R. de Paula, Fernando Palevoda, José Eurides, Juarez Dallagrana, Bento 

Rosa, Bruno Vosgerau, Vilson de Oliveira, José Fragoso, Narciso Doro. 

04, 11, 18 e 25/09/2018 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz. 

05, 12, 19 e 26/09/2018 Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula. 

06/09/2018 - Participação no lançamento dos trabalhos da Comissão Mista que tem por objetivo os estudos 

do PCCR Sanepar - Luciano Barboza. 

11/09/2018 - Curso eSocial e Reforma Trabalhista, no auditório do CRCPR - Juarez Dallagrana. 

11/09/2018 - Reunião com Ronilda (Consórcio Unilance) sobre proposta de parceria - Simone Vanni e Bento 

Rosa. 

11 e 12/09/201 - Reunião sobre o ACT COPEL 2018/2019 - Adir Gnoatto. 

12/09/2018 - Posse dos indicados pelo Sicontiba no Conselho Municipal dos Contribuintes de Curitiba - 

Hugo Catossi, Reginaldo, Dirceu Vaz e José Eurides. 

14/09/2018 - Reuniões sobre propostas de parcerias com a AGEMED (Julio Assis), SB Coaching (Dario R. 

Santos) e Consclic (Tarso Ogama) - Simone Vanni. 

15/09/2018 - Realização do 2º InterContábeis – Torneio de Futebol Suíço dos Estudantes de Ciências 

Contábeis do Paraná, na sede campestre Irineu Zanuzzo - Dirceu Vaz, Fernando Palevoda, Vilson Oliveira 

e Daniella Novak. 

25/09/2018 - Curso Contratação de Serviços, no auditório do CRCPR - Juarez Dallagrana. 

25/09/2018 - Sessão do Conselho Municipal de Contribuintes - José Eurides. 

25/09/2018 - Reunião com a Solução Digital (Marcelo e Heitor) sobre a parceria em curso - Hugo Catossi e 

Simone Vanni. 

26/09/2018 - Assembleia com empregados contabilistas da Fundação Copel para deliberar sobre a pauta de 

reivindicações para o ACT 2018/2019 - Hugo Catossi e Ricardo Weber. 

26 e 27/09/2018 - Reunião sobre o ACT COPEL 2018/2019 - Adir Gnoatto. 

OUTUBRO 

02, 09, 16, 23 e 30/10/2018 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz e José Eurides. 

03, 10, 17, 24 e 31/10/2018 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula. 

03 e 04/10/2018 - Reunião sobre o ACT COPEL 2018/2019 - Adir Gnoatto. 

04/10/2018 - Encontro no CRCPR com grupo de empresários interessados em contribuir para a valorização 

da profissão - Hugo Catossi e Gerson L. Borges 

09/10/2018 - Reunião com a diretoria da Fundação Copel de negociação para o ACT 2018/2019 - Ricardo 

Weber. 

15/10/2018 - Participação no Workshop eSOCIAL promovido pela BSSP Centro Educacional e apoiado pelo 

Sicontiba - Simone Vanni. 

16/10/2018 - Reunião com Marcos B. do Prado (MED CURITIBA) sobre proposta de parceria na área de 

medicina e segurança do trabalho - Simone Vanni. 

17/10/2018 - Reunião com os advogados Alexandre e Armando sobre a audiência de instrução a ser 

realizada às 09h50min do dia 25/10/2018 na 15ª Vara do Trabalho de Curitiba - Hugo Catossi, Juarez 

Morona, Reginaldo e Ricardo Weber. 
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18/10/2018 - Participação como expositor na semana acadêmica do Curso de Ciências Contábeis da 

Universidade Tuiuti - Dirceu Vaz. 

19/10/2018 - Assembleia na Copel para deliberação da proposta de ACT 2018/2019 e de PLR 2018, local: 

KM3 - Hugo Catossi, Adir Gnoatto e Ricardo Weber. 

20/10/2018 - Visita à sede campestre para conferir como está - José Carlos Lada. 

24/10/2018 - Assembleia com empregados contabilistas da Fundação Copel para deliberar sobre o Acordo 

Coletivo de Trabalho 2018/2019 - Ricardo Weber. 

25/10/2018 - Acordo realizado em audiência de Reclamatória Trabalhista na 15ª Vara do Trabalho em 

Curitiba - Hugo Catossi, Narciso Doro, Juarez Morona, Reginaldo de Paula, Armando Lira e Ricardo Weber. 

31/10/2018 - Reunião com Diretoria da Copel para continuidade das negociações do ACT 2018/2019 para 

os empregados Copelianos - Adir Gnoatto e Ricardo Weber. 

NOVEMBRO 

06, 13, 20 e 27/11/2018 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz e José Eurides. 

07, 14, 21 e 28/11/2018 – Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula. 

08/11/2018 - Assembleia na Copel para deliberação da proposta de ACT 2018/2019, local: KM3 - Hugo 

Catossi, Adir Gnoatto e Ricardo Weber. 

08/11/2018 - Reunião do Conselho Fiscal para analisar a documentação dos meses de setembro, agosto e 

julho - Carlos A. Bittencourt e Claudecir Munhoz. 

08/11/2018 - Reunião com Fabrisia Moura (Casulo Clínica Psicológica) sobre proposta de parceria na área - 

Simone Vanni. 

13/11/2018 - Assembleia Geral Ordinária com associados para aprovação da previsão orçamentária para o 

exercício de 2019 - Associados. 

13/11/2018 - Assembleia Geral Extraordinária com associados e não associados para fixação aprovação de 

valores e demais condições da contribuição sindical para o exercício de 2019 - Associados e profissionais 

da contabilidade da base. 

13/11/2018 - Curso eSocial e Reforma Trabalhista, no auditório do CRCPR - Juarez Dallagrana. 

22/11/2018 - Treinamento gratuito eSocial em parceria com a Alterdata, local Sicontiba - Hugo Catossi e 

Juarez Dallagrana. 

24/11/2018 - Visita à sede campestre Irineu Zanuzzo para fiscalização da manutenção da chácara - José 

Carlos Lada. 

26/11/2018 - Reunião com a Setup Tecnologia (supervisor de vendas Tiago Freitas) sobre proposta de 

parceria na área de XML - Simone Vanni. 

27/11/2018 - Participação no evento encontro com empresários e profissionais sobre o tema simples 

nacional, local campo da indústria FIEP - Simone Vanni. 

29/11/2018 - Participação no curso Retenções Tributárias, promovido pelo Sicontiba com o apoio do 

CRCPR - Hugo Catossi e Juarez Dallagrana. 

30/11/2018 - Reunião com o delegado da Receita Federal (RFB) de Curitiba, Edair Ribeiro da Silva, 

reivindicando à Receita Federal um atendimento personalizado aos profissionais da classe contábil, bem 

como a melhoria do atendimento, reforçando o impacto causado pelo fechamento das delegacias da 

Receita em Araucária e Colombo - Hugo Catossi. 

DEZEMBRO 
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03/12/2018 - Assinatura do AC-PLR 2018 e do ACT 2018/2019 em prol dos profissionais da contabilidade 

empregados da Copel, local Copel - Juarez Morona. 

04 e 11/12/2018 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz e José Eurides. 

05/12/2018 - Sessão do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula. 

11/12/2018 - Participação no curso Auditoria Trabalhista em Departamento Pessoal, promovido pelo 

Sicontiba com o apoio do CRCPR - Juarez Dallagrana. 

14/12/2018 - Reunião da Comissão de Integração Sindical, local: Hotel Lizon em Curitiba - Juarez Morona. 

17/12/2018 - Audiência no Ministério Público do Trabalho com todos os sindicatos de empregados da 

SANEPAR sobre denúncia anônima contra a companhia em relação a uma cláusula do ACT 2018/2019 - 

Luciano Barboza e Ricardo Weber. 

18/12/2018 - Participação no curso Retenções Tributárias, promovido pelo Sicontiba com o apoio do 

CRCPR - Juarez Dallagrana e Narciso Doro. 

28/12/2018 - Visita à sede campestre Irineu Zanuzzo para fiscalização da manutenção da chácara - José 

Carlos Lada. 
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Registro de visitas ao Sicontiba 
 

DATA NOME DATA NOME 

03/01/2018 Hugo Catossi 29/01/2018 Simone Vanni 

03/01/2018 José Carlos Lada 30/01/2018 José Carlos Lada 

09/01/2018 José Eurides 02/02/2018 Juarez Morona 

10/01/2018 José Carlos Lada 07/02/2018 Juarez Morona 

11/01/2018 Hugo Catossi 08/02/2018 Juarez Morona 

11/01/2018 José Carlos Lada 08/02/2018  Luciano Barboza 

11/01/2018 Narciso Doro Junior 15/02/2018 Carlos A. Bittencourt 

11/01/2018 Dirceu Vaz 16/02/2018 José Carlos Lada 

12/01/2018 Narciso Doro Junior 19/02/2018 José Carlos Lada 

15/01/2018 Bento Rosa Junior 22/02/2018 Juarez Dallagrana 

15/01/2018 Carlos A. Bittencourt 26/02/2018 José Eurides 

15/01/2018 Hugo Catossi 26/02/2018 Simone Vanni 

16/01/2018 José Carlos Lada 27/02/2018 José Carlos Lada 

16/01/2018 Hugo Catossi 01/03/2018 Gilson Luis da Silva 

18/01/2018 Hugo Catossi 01/03/2018 Juarez Morona 

18/01/2018 José Eurides Borges Filho 01/03/2018 Vilson Oliveira de Souza 

18/01/2018 José Carlos Lada 01/03/2018 José Carlos Lada 

18/01/2018 Luciano Barboza 06/03/2018 Juarez Morona 

19/01/2018 Hugo Catossi 06/03/2018 Narciso Doro Junior 

19/01/2018 José Carlos Lada 08/03/2018  Juarez Morona 

22/01/2018 Narciso Doro Junior 08/03/2018 Carlos A. Bittencourt 

23/01/2018 Simone Vanni 09/03/2018 Adir Gnoatto 

25/01/2018 Juarez Dallagrana 14/03/2018 José Carlos Lada 

25/01/2018 José Carlos Lada 15/03/2018 Carlos A. Bittencourt 
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DATA NOME DATA NOME 

22/03/2018 Juarez Morona 10/05/2018 Hugo Catossi 

23/03/2018 Luciano Barboza 10/05/2018 José Adriano Fragoso 

23/03/2018 Adir Gnoatto 10/05/2018 Armando Lira 

26/03/2018 José Eurides 10/05/2018 Juliana Bertol 

26/03/2018 Juarez Morona 15/05/2018 Simone Vanni 

26/03/2018 Adir Gnoatto 15/05/2018 José Carlos Lada 

27/03/2018 Narciso Doro 16/05/2018 Simone Vanni 

27/03/2018 José Carlos Lada 16/05/2018 Hugo Catossi 

29/03/2018 José Carlos Lada 18/05/2018 José Carlos Lada 

05/04/2018 Narciso Doro 18/05/2018 Vilson Oliveira 

09/04/2018 Juarez Morona 18/05/2018 Fernando Palevoda 

12/04/2018 Fernando Palevoda 22/05/2018 Simone Vanni 

12/04/2018 José Carlos Lada 23/05/2018 Hugo Catossi 

12/04/2018 Juarez Morona 23/05/2018 Narciso Doro 

16/04/2018 José Carlos Lada 25/05/2018 Narciso Doro 

17/04/2018 José Carlos Lada 25/05/2018 Hugo Catossi 

20/04/2018 Carlos A. Bittencourt 25/05/2018 Fernando Palevoda 

20/04/2018 Claudecir J. Munhoz 28/05/2018 Hugo Catossi 

26/04/2018 José Carlos Lada 28/05/2018 Narciso Doro 

26/04/2018 Juarez Morona 29/05/2018 Narciso Doro 

27/04/2018 José Carlos Lada 29/05/2018 Simone Vanni 

02/05/2018 Albino Vieira de Oliveira 30/05/2018 José Carlos Lada 

03/05/2018 Narciso Doro Junior 04/06/2018 Juliana Bertol 

03/05/2018 José Eurides 07/06/2018 José Carlos Lada 

09/05/2018 Narciso Doro Junior 07/06/2018 Juarez Dallagrana 

09/05/2018  Hugo Catossi 11/06/2018 Juarez Morona 

10/05/2018 José Carlos Lada 12/06/2018 Marcello Padula 
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DATA NOME DATA NOME 

12/06/2018 Narciso Doro 12/07/2018 Hugo Catossi 

12/06/2018 Hugo Catossi 13/07/2018 Simone Vanni 

15/06/2018 Juarez Dallagrana 13/07/2018 José Carlos Lada 

19/06/2018 Luciano Barboza 17/07/2018 Hugo Catossi 

20/06/2018 Hugo Catossi 18/07/2018 Hugo Catossi 

20/06/2018 Juarez Morona 19/07/2018 Carlos A. Bittencourt 

21/06/2018 Hugo Catossi 19/07/2018 Juarez Morona 

21/06/2018 Bento Rosa Junior 19/07/2018 Gilson Luis da Silva 

26/06/2018 Simone Vanni 19/07/2018 Daniella Novak 

26/06/2018 Hugo Catossi 19/07/2018 Claudecir J. Munhoz 

26/06/2018 Narciso Doro 23/07/2018 José Eurides 

28/06/2018 Narciso Doro 24/07/2018 Hugo Catossi 

28/06/2018 Hugo Catossi 25/07/2018 Hugo Catossi 

02/07/2018 Hugo Catossi 26/07/2018 Juliana Bertol 

03/07/2018 Hugo Catossi 26/07/2018 Narciso Doro  

04/07/2018 Hugo Catossi 27/07/2018 Simone Vanni 

04/07/2018 José Carlos Lada 31/07/2018 Hugo Catossi 

05/07/2018 Hugo Catossi 01/08/2018  José Carlos Lada 

05/07/2018 Narciso Doro 01/08/2018 Juarez Morona 

05/07/2018 Simone Vanni 07/08/2018 Luciano R. Barboza 

06/07/2018 José Eurides 07/08/2018 José Carlos Lada 

09/07/2018 José Carlos Lada 07/08/2018 Carlos Bittencourt 

10/07/2018 Juarez Dallagrana 08/08/2018 Hugo Catossi 

10/07/2018 Juliana Bertol 09/08/2018 Narciso Doro 

11/07/2018 Hugo Catossi 10/08/2018 Fernando Palevoda 

12/07/2018 José Carlos Lada 16/08/2018 Carlos Bittencourt 

12/07/2018 Simone Vanni 16/08/2018 Juarez Morona 
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DATA NOME DATA NOME 

16/08/2018 Albino Vieira 27/09/2018 José Eurides 

16/08/2018 Ozires Kloster 27/09/2018 Luciano Barboza 

16/08/2018 Hugo Catossi 01/10/2018 Hugo Catossi 

16/08/2018 José Adriano 02/10/2018 Hugo Catossi 

17/08/2018 Hugo Catossi 03/10/2018 José Carlos Lada 

17/08/2018 Narciso Doro 03/10/2018 Narciso Doro 

20/08/2018 Hugo Catossi 04/10/2018 Hugo Catossi 

23/08/2018 Juarez Dallagrana 04/10/2018 Carlos Bittencourt 

28/08/2018 Simoni Vanni 04/10/2018 Daniel Zanuzzo 

29/08/2018 Bento Rosa Junior 04/10/2018 José Eurides 

29/08/2018 Simone Vanni 08/10/2018 Claudecir Munhoz 

29/08/2018 Hugo Catossi 09/10/2018 Simone Vanni 

30/08/2018 Simone Vanni 15/10/2018 José Carlos Lada 

31/08/2018 José Carlos Lada 16/10/2018 Hugo Catossi 

04/09/2018 José Eurides 16/10/2018 Simone Vanni 

05/09/2018 Narciso Doro 17/10/2018 Hugo Catossi 

05/09/2018 Hugo Catossi 17/10/2018 Juarez Morona 

11/09/2018 Bento Rosa  17/10/2018 Reginaldo R. de Paula 

11/09/2018 Simone Vanni 18/10/2018 Dirceu Vaz 

13/09/2018 Dirceu Vaz 23/10/2018 Narciso Doro 

13/09/2018 Hugo Catossi 24/10/2018 Juarez Dallagrana 

14/09/2018 Simone Vanni 25/10/2018 Reginaldo de Paula 

24/09/2018 Hugo Catossi 25/10/2018 Hugo Catossi 

25/09/2018 Hugo Catossi 30/10/2018 Juliana Bertol 

25/09/2018 Simone Vanni 30/10/2018 Simone Vanni 

25/09/2018 Narciso Doro 01/11/218 Hugo Catossi 

26/09/2018 Hugo Catossi 01/11/2018 Narciso Doro 
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DATA NOME DATA NOME 

01/11/2018 José Carlos Lada 22/11/2018 Juarez Dallagrana 

06/11/2018 José Eurides 26/11/2018  Simone Vanni 

06/11/2018 Hugo Catossi 27/11/2018 Hugo Catossi 

06/11/2018 Juarez Dallagrana 30/11/2018 José Carlos Lada 

07/11/2018 Hugo Catossi 07/12/2018 José Carlos Lada 

07/11/2018 Juarez Dallagrana 07/12/2018 José Eurides 

08/11/2018 Simone Vanni 10/12/2018 Narciso Doro 

08/11/2018 Carlos A. Bittencourt 11/12/2018 Claudecir Munhoz 

08/11/2018 Claudecir Munhoz 12/12/2018 Juliana Bertol 

09/11/2018 José Carlos Lada 13/12/2018 José Eurides 

09/11/2018 Albino Vieira 27/11/2018 Hugo Catossi 

20/11/2018 Hugo Catossi 30/11/2018 José Carlos Lada 

22/11/2018 Hugo Catossi   
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Disponibilidade financeira 
 

 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2018 

DATA BANCO AGÊNCIA CONTA  TIPO SALDO R$ 

31/12/2018 CEF CRISTO REI 1127-2 c/c R$ 39.229,71 

31/12/2018 CEF CRISTO REI 1016-0 c/c R$ 43.073,82 

31/12/2018 CEF CRISTO REI CDB Aplicação R$ 452.721,18 

    TOTAL R$ 535.024,71 

 

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM 2018 

 Quantidade Valor R$ 

Contribuição Associativa 258 R$ 74.476,60 

Contribuição Sindical 650 R$ 68.419,70 

Contribuição Assistencial 360 R$ 120.165,77 

Contribuição Custeio Sindical 15 R$ 4.151,44 

ARRECADAÇÃO E REPASSES LEGAIS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM 2018 

Sicontiba 60% R$ 68.419,70 

CNPL 20% R$ 22.806,56 

MTE 10% R$ 11.403,28 

Força Sindical 10% R$ 11.403,28 
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Negociações Coletivas 

✔ Convenções e Acordos Coletivos firmados pelo Sicontiba em 2018 

 

O Sicontiba celebrou 31 Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) e 1 Convenção Coletiva de 

Trabalho (CCT) no ano de 2018, trazendo inúmeros benefícios em favor dos profissionais da 

contabilidade 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, bancos de 

horas e compensação e prorrogação de jornada. 

 

 SICONTIBA-SESCAP-PR CCT 2018-2019 – Reajuste Salarial, Reajuste VR/VA, 

entre outros benefícios; 

 

 SICONTIBA-BERTI CONTADORES ASSOCIADOS – ACT 2018/20209 – 

Compensação de Sábados; 

 

 SICONTIBA-BMR MEDICAL LTDA – ACT 2018/2020 – Banco de Horas; 

 

 SICONTIBA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR – ACT 

2018/2018 – 1º Programa de Aposentadoria Incentivada e 1º Programa de Dispensa 

Voluntária; 

 

 SICONTIBA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR – ACT 

2018/2018 – Programa de Participação nos Resultados exercício 2017; 

 

 SICONTIBA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR – ACT 

2018/2019 – Reajuste Salarial, Abono, entre outros benefícios; 

 

 SICONTIBA-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – ACT 

2018/2018 – Participação nos Lucros ou Resultados exercício 2017; 

 

 SICONTIBA-COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – ACT 2018/2018 – Participação 

nos Lucros ou Resultados exercício 2017; 

 

 SICONTIBA-COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A – ACT 2018/2018 – Participação nos 

Lucros ou Resultados exercício 2017; 
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 SICONTIBA-COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – ACT 2018/2018 – 

Participação nos Lucros ou Resultados exercício 2017; 

 

 SICONTIBA-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A – ACT 2018/2018 – Participação 

nos Lucros ou Resultados exercício 2017; 

 

 SICONTIBA-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – ACT  – 

Participação nos Lucros ou Resultados exercício 2018; 

 

 SICONTIBA-COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – ACT – Participação nos Lucros ou 

Resultados exercício 2018; 

 

 SICONTIBA-COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A – ACT – Participação nos Lucros ou 

Resultados exercício 2018; 

 

 SICONTIBA-COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – ACT  – Participação nos 

Lucros ou Resultados exercício 2018; 

 

 SICONTIBA-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A – ACT – Participação nos Lucros 

ou Resultados exercício 2018; 

 

 SICONTIBA-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – ACT 

2018/2019 – Reajuste Salarial, Abono, entre outros benefícios; 

 

 SICONTIBA-COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – ACT 2018/2019 – Reajuste 

Salarial, Abono, entre outros benefícios; 

 

 SICONTIBA-COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A – ACT 2018/2019 – Reajuste Salarial, 

Abono, entre outros benefícios; 

 

 SICONTIBA-COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – ACT 2018/2019 – 

Reajuste Salarial, Abono, entre outros benefícios; 

 

 SICONTIBA-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A – ACT 2018/2019 – Reajuste 

Salarial, Abono, entre outros benefícios; 
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 SICONTIBA-FORCONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL SS  –  ACT 2018/2019 

– Compensação de Sábados; 

 

 SICONTIBA-FORCONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL SS  –  ACT 2018/2018 

– Participação nos Lucros ou Resultados exercício 2018; 

 

 SICONTIBA-FUNDAÇÃO COPEL – ACT 2018/2019 – Reajuste Salarial, Abono, 

entre outros benefícios; 

 

 SICONTIBA-IOTO INTERNATIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AROMATICOS LTDA  –  ACT 2018-2018– Compensação de Feriados no ano; 

 

 SICONTIBA-IOTO INTERNATIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AROMATICOS LTDA  –  ACT 2018-2018– Compensação de Feriado 08-12-2018; 

 

 SICONTIBA-IOTO INTERNATIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AROMATICOS LTDA  –  ACT 2018-2020– Compensação de Sábados; 

 

 SICONTIBA-MARMO CONTABIL SS LTDA – ACT 2018/2019 – Compensação de 

Feriados; 

 

 SICONTIBA-MARMO CONTABIL SS LTDA – ACT 2018/2019 – Compensação de 

Sábados; 

 

 SICONTIBA-MARTINS ALVES CONTABILIDADE S/S – ACT 2018/2019 – Banco 

de Horas; 

 

 SICONTIBA-VALCONTEC CONTABILIDADE S/S – ACT 2018/2019 – 

Compensação de Sábados. 
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Atividades desenvolvidas em 2018 

 

✔ Ingresso de novos associados: 86 profissionais da contabilidade 

O associado ao Sicontiba tem direito a voto, a ser votado e também tem voz dentro da entidade. 

Além disso, pode ter auxílio na resolução de problemas de atendimento junto a algum órgão 

publico, 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 cursos, em plano de saúde da Unimed 

Curitiba, em tratamento odontológico, em seguros, em escolas e universidades e em outros mais 

de 5 mil estabelecimentos através do cartão de benefícios Allsul. 

✔ Cursos e eventos de atualização profissional 

22 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, inclusive alguns específicos passando a valer pontuação no programa de educação 

profissional continuada do Conselho Federal de Contabilidade. Em 2018, foram realizados: 

- 20/03/2018 - DIRPF (Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física) Atualizações para 2018 

- 18/04/2018 - ECD (Escrituração Contábil Digital) Novidades para 2018 

- 26/04/2018 - eSocial – Atualizações para 2018 e regras do faseamento 

- 11/05/2018 - EFD REINF – Nova forma de declarar e pagar as retenções 

- 22/05/2018 - Atualização do ICMS para 2018 

- 29/05/2018 - DCTF WEB 

- 13/06/2018 - Cruzamento de Obrigações Acessórias e o sistema Sped: ECD x ECF x DCTF x 

EFD Contribuições 

- 25/06/2018 - eSocial – Implantação e Validação 

- 28/06/2018 - Substituição Tributário do ICMS 

- 23/07/2018 - Lucro Real e Presumido 

- 09/08/2018 - Folha de Pgto eSocial 

- 14/08/2018 - Principais Operações Fiscais 

- 11/09/2018 - eSocial e Reforma Trabalhista 

- 25/09/2018 - Contratação de Serviços 

- 10/10/2018 - Ativo Imobilizado 

- 23/10/2018 - Emissão e Análise de Documentos Fiscais 

- 24/10/2018 - Atualização Trabalhista em DP 

- 13/11/2018 - eSocial e Reforma Trabalhista (7 pontos EPC) 
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- 27/11/2018 - Substituição Tributária do ICMS – As Novas Regras com base no RICMS/PR 

- 29/11/2018 - Retenções Tributárias (7 pontos EPC) 

- 11/12/2018 - Auditoria Trabalhista em DP (7 pontos EPC) 

- 18/12/2018 - Planejamento Tributário: Alterações da legislação e cenários para definição de 

regime Real, Presumido ou Simples (7 pontos EPC). 

 

✔ Assessoria Jurídica 

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

representados. Em 2018 foram realizados: 

 

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

ou via e-mail. 

 27 homologações de rescisões trabalhistas. Os profissionais 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. 

 62 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 

150 e-mails foram atendidos pela Ouvidoria do Sicontiba no ano de 2018. Foram sanadas dúvidas 

contábeis, esclarecidos procedimentos administrativos e encaminhados elogios, reclamações e 

reivindicações ao conhecimento de órgãos públicos e de entidades. 

 

✔ Secretaria 

3.500 e-mails foram recebidos pela secretaria do Sicontiba no ano de 2018. Dentre os assuntos 

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

publicações, respostas às divulgações das atividades e parcerias disparadas via e-mail marketing, 

inscrições e esclarecimentos sobre cursos e eventos, inscrições e esclarecimentos sobre a Copa 

Sicontiba e agendamento dos espaços da sede campestre Irineu Zanuzzo. 

 

✔ Impressões realizadas 

9.550 impressões foram realizadas em 2018, a maioria delas relacionadas aos cursos (listas de 

presença, divulgações de benefícios em ser associado e da certificação digital), às reuniões, 

assembleias, ofícios, convites, fichas e guias associativas, guias de contribuições, documentos 

vinculados ao serviço jurídico e reservas da sede campestre Irineu Zanuzzo. 
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✔ Inclusão de dados no Portal da Transparência do Sicontiba 

Foram atualizadas e incluídas várias informações e dados no Portal da Transparência, a exemplo 

dos acordos coletivos firmados em 2018, o novo estatuto alterado e registrado em 2018, as 

demonstrações contábeis, o relatório de atividades e os pareceres do conselho fiscal em relação à 

prestação de contas, bem como a quantificação de profissionais da base por cidade. 

 

✔ 17ª Copa Sicontiba de Futebol Suíço 

O Sicontiba promoveu mais uma vez a Copa Sicontiba de Futebol Suíço para os profissionais da 

contabilidade e convidados especiais. A competição, a premiação e um almoço de 

confraternização foram realizados na sede campestre Irineu Zanuzzo. 

 

✔2º Intercontábeis – Torneio de Futebol Suíço dos Estudantes de Ciências Contábeis do 

Paraná 

O Sicontiba contribuiu mais uma vez com a iniciativa da Comissão de Jovens Lideranças 

Contábeis no Paraná (CRC Jovem PR), disponibilizando estrutura, campos de futebol, etc., para a 

realização do 2º 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 mensalmente 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.  

 

✔ Utilização da Sede Campestre Irineu Zanuzzo 
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Aproximadamente 1.072 pessoas usufruíram da sede campestre no ano. Foram arrecadados R$ 

8.030,00 dos convidados dos associados e foram recebidos R$ 4.500,00 do SESCAP-PR pela 

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.  

 

✔ Certificação Digital – Convênio com a Solução Digital  

O Sicontiba firmou parceria com a Solução Digital, sendo emitidos, dentro da sede do Sicontiba, a 

partir de maio, certificados digitais (A1 e A3 para PF e PJ) com agendamento prévio de horário ou 

mesmo sem agendamento, inclusive com a possibilidade de atendimento in loco, indo até o 

escritório ou empresa cliente para a emissão do certificado, durando a média de atendimento 20 

minutos. Os preços são um dos melhores de Curitiba e Região, e mais, o profissional da 

contabilidade parceiro que indicou aos seus clientes a compra de certificado digital no Sicontiba 

recebeu 12% de comissão para cada certificado emitido, além de ter o próprio pessoal gratuito.  

 

✔ Convênio com a Mongerau Aegon  

O Sicontiba firmou parceria com a Mongerau Aegon na área de Seguro de Vida e de Plano de 

Previdência Privada. A Seguradora oferece soluções, atendimento personalizado e preços 

especiais para profissionais da contabilidade de Curitiba e Região. A empresa é especialista no 

desenvolvimento de soluções personalizadas, sendo uma das dez maiores seguradoras 

independentes do Brasil, com quase 200 anos de atividades ininterruptas no país. A Mongerau 

conta com 40 escritórios comerciais espalhados pelo Brasil, que servem de base para o trabalho 

de seis mil corretores parceiros. São mais de dois milhões de clientes, cerca de R$ 334 bilhões 

assegurados e mais de R$ 366 milhões pagos em benefícios para seus clientes. São soluções 

diversas que protegem a renda dos profissionais da contabilidade, seus dependentes e seu 

patrimônio com seguros vitalícios ou por prazo determinado. Também há possibilidade de 

benefício fiscal na sua declaração de Imposto de Renda. Foi disponibilizada uma consultoria 

individual para analisar o perfil e necessidades de planejamento e proteção financeira. São 

inúmeras as possibilidades de benefícios pessoais e familiares. 

✔ Convênio com a BSSP Centro Educacional 

O Sicontiba firmou parceria com a BSSP Centro Educacional, oferecendo descontos em Cursos 

de Pós-Graduação ao profissionais da contabilidade que estejam regulares junto ao SICONTIBA. 
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✔ Convênio com a Faculdade de Pinhais (FAPI) 

O Sicontiba firmou parceria com a Faculdade de Pinhais (FAPI), concedendo bolsas de até 50% 

aos profissionais da contabilidade associados ao Sicontiba, incluindo descontos progressivos no 

valor das mensalidades dos cursos presenciais de graduação. Inicialmente foram disponibilizadas 

50 bolsas com 50% de desconto. O beneficiário da bolsa teve que prestar o vestibular, ou 

apresentar score do ENEM (nota mínima 450) e/ou diploma de curso superior. A missão da FAPI 

é formar lideranças para o mundo do trabalho! A Faculdade de Pinhais (FAPI), mantida pelo 

Centro de Ensino Superior de Pinhais, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, foi 

credenciada em 23 de junho de 2000, por meio da Portaria MEC 882. 

 

✔ Vagas de Emprego e de Estágio 

O site do Sicontiba conta com um banco de oportunidades de emprego e estágio, sendo que no 

ano de 2018 aumentou substancialmente o número de vagas de trabalho disponibilizadas e o 

número de currículos cadastrados, contribuindo assim para a inclusão de novos e experientes 

profissionais da contabilidade no mercado de trabalho. 

 

✔Alvará de Licença de Funcionamento Condicionado 

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.  

 

✔Provimento de Cargos na Jucepar decorrente de Concurso Público 

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. 

 

✔ Notas de Repúdio  

O Sicontiba, defendendo que o código de ética do contador seja observado por todos, 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. 

 

✔ Conselho Municipal de Contribuintes de Curitiba 
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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. 

 

✔ Campanha Declare Certo 

O Sicontiba apoiou a campanha Declare Certo, que teve o objetivo de orientar gratuitamente os 

contribuintes paranaenses sobre o preenchimento da declaração de Imposto de Renda, fazendo 

um trabalho social até em forma de gratidão a tudo conquistado através da profissão contábil.  

Participaram pelo Sicontiba como colaboradores voluntários, esclarecendo as dúvidas da 

população, Juliana Bertol Guedes (Diretora Cultural do Sicontiba), Simone Vanni Soares (Diretora 

Assistencial do Sicontiba), Daniella Novak (Delegada do Sicontiba em São José dos Pinhais) e 

Claudecir José Munhoz (membro do Conselho Fiscal do Sicontiba). 

 

✔ Campanha Outubro Rosa Atitude na Cabeça 

O Sicontiba apoiou a campanha Atitude na Cabeça no outubro rosa, colaborando na arrecadação 

de perucas, cabelos, lenços, chapéu, turbantes, bonés, boinas e etc. Criado em maio de 2014, a 

ONG Atitude na Cabeça arrecada cabelos, perucas, lenços, chapéus, turbantes, bonés, boinas e 

outros adereços para pacientes que perderam os cabelos por conta de alguma doença ou 

tratamento. Além disso, também são ofertadas próteses de silicone e micropigmentação da mama 

para quem fez a retirada do seio, recebem um kit com lenço, sutiã, peruca e uma almofada. 

 

✔ Entrevistas 

O Sicontiba participou de entrevistas para sanar dúvidas dos profissionais da contabilidade e 

contribuintes, a exemplo da concedida à RICTV em março pelo presidente em exercício na época 

Sr. Juarez Morona para tirar dúvidas sobre o IR 2018, inclusive sobre algumas novidades, como a 

de que os valores lançados no programa Nota Paraná deverão ser declarados no IR. 

 

✔ Alterações Estatutárias 

2018 foi um ano histórico para a entidade. Foram apresentadas 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. O Sicontiba fez a sua parte, alterando o estatuto da entidade, 
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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. 

 

✔ Continuidade da Reengenharia administrativa para se adequar ao orçamento reduzido 

decorrente da 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, foi mantida a estratégia de redução dos custos com diversos 

prestadores de serviços. Resultado: o Sicontiba, indo na contramão da crise, teve superávit 

expressivo em 2018, dando exemplo de gestão ética, transparente, competente, responsável, 

eficaz e criativa. Foram reduzidos alguns gastos com: quadro funcional; serviços contábeis; 

telefonia fixa e móvel; empresa que cuida da parte do site, e-mails e mailing lists; entre outros. 

Houve alguns ajustes em algumas contratações, a exemplo da empresa de monitoramento 

eletrônico, que foi trocada para a SEGPLUS, melhorando os serviços e mantendo-se o mesmo 

valor anterior de mensalidade. 
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Sicontiba em Ação  

 

O Sicontiba realizou durante todo o ano de 2018 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 

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 2018. 

 

Dia do Empresário Contábil 12 de janeiro 

Publicado em 12/01/2018 

 

 

Dia Histórico no Sicontiba 

Publicado em 01/02/2018 

Alteração estatutária, Prestação de contas 2017, Nomeação de Delegado, Novo comando temporário da 

Entidade e outros assuntos de importância da classe contábil pautaram as assembleias e reunião de 

diretoria do Sicontiba. 
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No dia 01º de fevereiro, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, 

presidiu as assembleias e a reunião de diretoria do sindicato que tiveram como discussões centrais o 

relatório de prestação de contas das atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em 2017 e a alteração 

estatutária em diversos dispositivos, sendo que ambas as ordens do dia foram aprovadas pelos presentes. 

Nas suas 169 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 firmados 

e a finalização da construção da nova sede administrativa, que é a mais nova casa dos profissionais da 

contabilidade de Curitiba e Região, venham conhecer. 

Para ter acesso ao relatório, clique aqui. 

Também foi discutida a prestação de contas do exercício de 2017. Elas foram aprovadas por unanimidade 

pelo Conselho Fiscal, pela Diretoria Executiva e pela Assembleia Geral Ordinária realizada com os 

associados. 

Para ter acesso aos documentos, clique sobre os links abaixo: 

 

Relatório das Atividades Desenvolvidas em 2017 + 

Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado 2017 + 

Balanço Patrimonial – Analítico + 

Demonstrações do Resultado 2017 – Analítica + 

Notas Explicativas + 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Findo 2017 + 

             do Fluxo de Caixa 2017 + 

 

O presidente Hugo apresentou ainda, para deliberação, sugestão de mudança 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. 

 

http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2018/02/Presta%C3%A7%C3%A3o-de-Contas-2017-Sicontiba-Relat%C3%B3rio-de-Atividades-PORTAL.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2018/02/Presta%C3%A7%C3%A3o-de-Contas-2017-Sicontiba-Relat%C3%B3rio-de-Atividades-PORTAL.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2018/02/Sicontiba-Balan%C3%A7o-Patrimonial-DRE-Sint%C3%A9tico-2017.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2018/02/Sicontiba-BP-An%C3%A1litico-2017.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2018/02/Sicontiba-DRE-Analitica-2017.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2018/02/Sicontiba-Notas-Explicativas-2017-1.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2018/02/Sicontiba-DMPL-2017.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2018/02/Sicontiba-DFC-2017.pdf
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Disse o Presidente Hugo: Hoje é um dia para ficar registrado na história do Sicontiba.Nossa gestão sempre 

foi transparente, ética e ousada, objetivando desenvolver a entidade e a classe contábil como um todo, 

ajudando a entidade sem nenhum interesse pessoal de promoção ou ganho financeiro. Assim foi nesses 4 

anos de gestão. Eu, juntamente com a diretoria, não ficamos parados vendo o trem passar, mas de forma 

ágil arregaçamos as mangas e fomos à luta realizando diversos projetos. Com todos os projetos e 

realizações o Sicontiba ganhou mais respeito, credibilidade e a consciência e sensação por seus 

integrantes do dever cumprido. Deixamos os mal intencionados e interesseiros de lado e realizamos 

dezenas de projetos. 

 

E continuou: 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 e está fazendo sua parte. 

Hoje é um dia histórico porque vamos alterar o estatuto da entidade, modernizá-lo e colocar 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. 

 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 experiências dos mesmos. 
 

Outros temas de interesse da classe contábil foram debatidos, a exemplo da tabela referencial de custos e a 

mesa redonda contábil, iniciativa esta do Sicontiba junto aos profissionais da contabilidade visando ouvir as 

reivindicações, entender as dificuldades do dia a dia e buscar soluções. 

Foi nomeado também o contador e advogado Armando Santos Lira no cargo de Delegado do Sicontiba 

junto ao bairro Lindóia de Curitiba, o qual terá a incumbência primeira de ouvir os contabilistas residentes na 

região, buscar também uma integração maior da entidade com os profissionais, levando as sugestões e 

reivindicações dos mesmos ao conhecimento dos dirigentes do sindicato na busca de soluções e 

esclarecimentos. 
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Os diretores manifestaram-se agradecendo o empenho e dedicação do presidente Hugo, que sempre se 

mostrou ético, transparente e competente em tudo que realizou. Reconheceram que foram muitas 

atividades e projetos realizados sob a sua presidência, culminando com a concretização do sonho da 

construção da nova sede administrativa. 

Vários diretores se manifestaram e não pouparam elogios ao presidente Hugo pela sua forma de atuação 

na presidência, sempre colaborando com o desenvolvimento da entidade e com a defesa da classe contábil. 

 

(momento em que o conselheiro do CRCPR Antonio Moacir Pozzobon parabenizou Hugo pelo trabalho 

sério e competente a frente do Sicontiba) 

O presidente Hugo solicitou licença do cargo por 3 meses face as muitas atividades profissionais e 

pessoais, deixando o sindicato com dinheiro em caixa, sem dever nada em relação a construção da nova 

sede, estando tudo quitado, e mais, sistema cadastral funcionando regularmente, portal da transparência 

com diversas informações, aumento do número dos acordos coletivos firmados, aumento dos cursos e 

convênios oferecidos, sede campestre belíssima, com melhorias e disponível aos associados, canal da 

ouvidoria e de banco de empregos com fácil acesso, entre outros projetos e frentes de trabalho que estão 

em pleno funcionamento. Disse ainda que, independente de participar ou não da diretoria, como faz há mais 

de 20 anos, continuará contribuindo com o Sicontiba e, sobretudo, defendendo essa profissão importante 

que passa por momentos difíceis. 

A Diretoria saudou Hugo Catossi, demonstraram gratidão pelo brilhante trabalho no exercício do cargo no 

período e expressamente ficaram a disposição para ajudar o presidente em exercício no que for preciso. 
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O 2º Vice-Presidente Dirceu Vaz parabenizou o presidente Hugo pelos 4 anos de inúmeras atividades 

desenvolvidas em prol do Sindicato e da classe contábil, agradecendo em nome da diretoria e de todos os 

contabilistas de Curitiba e Região tudo que o mesmo fez pelos profissionais da contabilidade. 

O 1º Vice-Presidente do Sicontiba, Juarez Tadeu Morona Filho, conforme o estatuto, passa a ser o 

presidente em exercício a partir de 02/02/2018. 

Morona se manifestou dizendo que não gostaria que Hugo pedisse licença, ao passo que elogiou o mesmo 

pelo trabalho desempenhado nesses 4 anos e disse que vai assumir uma entidade que está funcionando a 

pleno vapor e de forma correta em todos os seus departamentos e frentes de trabalho. Finalizou dizendo 

que conta com a ajuda dos diretores e do vice presidente Dirceu Vaz. 

O Sicontiba está para divulgar sua grade de cursos para 2018, bem como está fechando diversos convênios 

para o benefício dos associados. 

Para mais informações e sugestões de melhorias: presidente@sicontiba.com.br 

 

Participe das assembleias, participe do seu sindicato, o nosso Sicontiba, pois juntos somos + 

Atenção, contabilistas da Sanepar: edital de convocação – Assembleia Geral Extraordinária – 

discussão da proposta do 1º P.A.I e PDV 2018 

Publicado em 02/02/2018 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O Presidente em exercício 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 09 de fevereiro de 2018, 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 do SICONTIBA, localizada na Avenida Senador Souza Naves nº 381, Bairro Alto da Rua XV, em 

Curitiba/PR, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:  

 

1. DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE O REGULAMENTO DO PROGRAMA DE 
APOSENTADORIA INCENTIVADA (P.A.I) E REGULAMENTO DO PROGRAMA DE DISPENSA 
VONLUNTÁRIA (PDV) – ANO 2018, 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. 
 

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 eletrônicos recebidos até as 10h00min do dia 09/02/2018, 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, 02 de fevereiro de 2018. 

JUAREZ TADEU MORONA FILHO 

mailto:presidente@sicontiba.com.br
mailto:sicontiba@sicontiba.com.br
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Presidente em Exercício 

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA 

1º EDITAL: Recolhimento da contribuição sindical 2018 

Publicado em 07/02/2018 

EDITAL 

RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

Vencimento em 28 de fevereiro de 2018 

O Sindicato dos Contabilistas de Curitiba – SICONTIBA, sediado na Avenida Senador Souza Naves nº 381, 

Alto da Rua XV, CEP: 80.045-060, Curitiba-PR, registrado no CNPJ/MF sob nº 76.686.963/0001-52 e 

Código Sindical nº. 915.012.000.88234-6, 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 22/11/2017, ratificada em Assembleia 

Geral Extraordinária do Sicontiba em 30/11/2017, foi deliberada e aprovada a proposta de sua Diretoria para 

a Contribuição Sindical Urbana de 2018 no valor de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais), a qual 

poderá ser recolhida em nome do SICONTIBA até o dia 28/02/2018. Os profissionais receberão a Guia de 

Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana (GRCSU-2018) via correspondência eletrônica. Caso o 

profissional não a receba, por qualquer motivo, e tenha interesse no pagamento, poderá então solicitar sua 

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

profissionais de contabilidade empregados, caso haja interesse no pagamento, a contribuição sindical 

corresponde a um dia de trabalho e poderá ser descontado dos vencimentos de março de 2018, 

repassando mediante guia ao Sindicato. Lembramos que, em que pese a não obrigatoriedade do 

recolhimento, é muito importante a sua colaboração e contribuição para o fortalecimento da classe contábil 

e da entidade, visando uma ampliação do seu papel de defesa e valorização dos profissionais da 

contabilidade. 

07 de fevereiro de 2018. 

JUAREZ TADEU MORONA FILHO 

Presidente em Exercício do Sicontiba 

O Edital foi publicado no Jornal Indústria & Comércio na edição do dia 07/02/2018. 

Atenção, contabilistas da Sanepar: edital de convocação para apreciação da pauta reivindicatória 

para fins de celebração do acordo coletivo de trabalho 2018/2019 

Publicado em 09/02/2018 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O Presidente em exercício 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 15 de fevereiro de 

2018, às 11h30min, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a presença de 2/3 (dois terços) dos convocados 

mailto:financeiro@sicontiba.com.br
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interessados, e às 12h00min, em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, com os presentes interessados, na sede da 

SANEPAR “espaço 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 2018/2019  

 

1) DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA PAUTA REIVINDICATÓRIA A SER ENCAMINHADA À DIRETORIA 

DA SANEPAR, PARA FINS DE CELEBRAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2019. 

 

2) AUTORIZAÇÃO PARA QUE O SICONTIBA PROTOCOLE A PAUTA NA EMPRESA. 

POSSIBILIDADE DE VOTO POR CORREIO ELETRÔNICO (conforme novo estatuto): É possível aos 

contadores da SANEPAR que não estejam lotados no endereço sede votarem por meio eletrônico, devendo 

encaminhar “e-mail” para: sicontiba@sicontiba.com.br. 

 

Porém, só serão computados os votos eletrônicos recebidos até as 10h00min do dia 15/02/2018, 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, 09 de fevereiro de 2018. 

JUAREZ TADEU MORONA FILHO 

Presidente em Exercício 

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA 

2º EDITAL: Recolhimento da contribuição sindical 2018 

Publicado em 09/02/2018 

EDITAL 

RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

Vencimento em 28 de fevereiro de 2018 

O Sindicato dos Contabilistas de Curitiba – SICONTIBA, sediado na Avenida Senador Souza Naves nº 381, 

Alto da Rua XV, CEP: 80.045-060, Curitiba-PR, registrado no CNPJ/MF sob nº 76.686.963/0001-52 e 

Código Sindical nº. 915.012.000.88234-6, 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 22/11/2017, ratificada em Assembleia 

Geral Extraordinária do Sicontiba em 30/11/2017, foi deliberada e aprovada a proposta de sua Diretoria para 

a Contribuição Sindical Urbana de 2018 no valor de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais), a qual 

poderá ser recolhida em nome do SICONTIBA até o dia 28/02/2018. Os profissionais receberão a Guia de 

Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana (GRCSU-2018) via correspondência eletrônica. Caso o 

profissional não a receba, por qualquer motivo, e tenha interesse no pagamento, poderá então solicitar sua 

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

profissionais de contabilidade empregados, caso haja interesse no pagamento, a contribuição sindical 

corresponde a um dia de trabalho e poderá ser descontado dos vencimentos de março de 2018, 

repassando mediante guia ao Sindicato. Lembramos que, em que pese a não obrigatoriedade do 

recolhimento, é muito importante a sua colaboração e contribuição para o fortalecimento da classe contábil 

e da entidade, visando uma ampliação do seu papel de defesa e valorização dos profissionais da 

contabilidade. 

mailto:sicontiba@sicontiba.com.br
mailto:financeiro@sicontiba.com.br
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09 de fevereiro de 2018. 

JUAREZ TADEU MORONA FILHO 

Presidente em Exercício do Sicontiba 

O Edital foi publicado no Jornal Indústria & Comércio na edição do dia 09/02/2018. 

Vice-Presidente Juarez Tadeu Morona Filho assume interinamente a presidência do Sicontiba 

Publicado em 09/02/2018 

Vice-Presidente Juarez Tadeu Morona Filho assume interinamente a presidência do Sicontiba por três 

meses, no período que vai de 02/02/2018 até 01/05/2018. 

 

Ante o pedido de Hugo Catossi de licença temporária por 3 meses (aprovado pela Reunião de Diretoria em 

01/02/2018), motivado pelas inúmeras atividades pessoais e profissionais que vem desempenhando, o 1º 

Vice-Presidente Juarez Tadeu Morona Filho passa a ser o Presidente em exercício do Sicontiba, conforme 

estatuto. 

Morona participa do Sicontiba há muitos anos e sempre defendeu e valorizou os profissionais da 

contabilidade, lutando pelas causas da classe contábil incansavelmente. 

Ressaltou Morona: “Nesses três meses quero dar continuidade ao grande trabalho desempenhado pelo 

Presidente Hugo, sempre valorizando e defendendo a classe contábil, principalmente contra qualquer mau 

funcionamento dos órgãos públicos, aviltamento de honorários e concorrência desleal.” 

 

E continuou: “Da mesma forma, também valorizaremos e daremos total apoio aos profissionais que 

trabalham em escritórios, assessorias e empresas que assinam acordos coletivos conosco. Contem 

Comigo!” 

Venham conhecer a nova sede administrativa e as vantagens da união coletiva de interesses. 

Valorize o SEU SINDICATO. Participe, Contribua e Fortaleça o NOSSO SICONTIBA. 

Para mais informações e sugestões de melhorias: presidente@sicontiba.com.br 

 

3º EDITAL: Recolhimento da contribuição sindical 2018 

Publicado em 15/02/2018 

mailto:presidente@sicontiba.com.br
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EDITAL 

RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

Vencimento em 28 de fevereiro de 2018 

O Sindicato dos Contabilistas de Curitiba – SICONTIBA, sediado na Avenida Senador Souza Naves nº 381, 

Alto da Rua XV, CEP: 80.045-060, Curitiba-PR, registrado no CNPJ/MF sob nº 76.686.963/0001-52 e 

Código Sindical nº. 915.012.000.88234-6, 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 22/11/2017, ratificada em Assembleia 

Geral Extraordinária do Sicontiba em 30/11/2017, foi deliberada e aprovada a proposta de sua Diretoria para 

a Contribuição Sindical Urbana de 2018 no valor de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais), a qual 

poderá ser recolhida em nome do SICONTIBA até o dia 28/02/2018. Os profissionais receberão a Guia de 

Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana (GRCSU-2018) via correspondência eletrônica. Caso o 

profissional não a receba, por qualquer motivo, e tenha interesse no pagamento, poderá então solicitar sua 

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

profissionais de contabilidade empregados, caso haja interesse no pagamento, a contribuição sindical 

corresponde a um dia de trabalho e poderá ser descontado dos vencimentos de março de 2018, 

repassando mediante guia ao Sindicato. Lembramos que, em que pese a não obrigatoriedade do 

recolhimento, é muito importante a sua colaboração e contribuição para o fortalecimento da classe contábil 

e da entidade, visando uma ampliação do seu papel de defesa e valorização dos profissionais da 

contabilidade. 

15 de fevereiro de 2018. 

JUAREZ TADEU MORONA FILHO 

Presidente em Exercício do Sicontiba 

O Edital foi publicado no Jornal Indústria & Comércio na edição do dia 15/02/2018. 

Comunicado JUCEPAR 002/2018 

Publicado em 15/02/2018 

 

Contribuição Sindical 2018 – Faça o Recolhimento e Fortaleça o Sicontiba e a classe contábil 

Publicado em 19/02/2018 

Prezado(a) Profissional da Contabilidade, 

mailto:financeiro@sicontiba.com.br
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➥ Comunicamos a Vossa Senhoria que o recolhimento da Contribuição Sindical 2018 poderá ser 

realizado até o dia 28/02/2018, 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 2018, o valor aplicado para os profissionais liberais e autônomos é de R$ 

169,00 (cento e sessenta e nove reais), conforme aprovado em assembleia pela CNPL e pelo Sicontiba. 

➤ A guia de recolhimento é enviada pelo correio eletrônico ou pode ser obtida clicando aqui. 

➥ Caso não tenha recebido a guia por qualquer motivo e caso seja do seu interesse o recolhimento, 

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 permanece no 

valor de 1 (um) dia de trabalho e poderá após autorização ser descontado dos vencimentos de março de 

2018, repassando a empresa o valor mediante guia ao Sindicato que efetivamente representa a categoria 

profissional dos contabilistas, no caso o SICONTIBA. 

➥ Os sócios e proprietários de escritório de contabilidade, auditoria e perícia também poderão pagar a 

contribuição sindical ao SICONTIBA, na qualidade de profissional liberal – pessoa física. 

➤ Ressaltamos que, prevista no art. 578 e seguintes da CLT e no art. 8º, inciso IV da Constituição Federal 

de 1988, a contribuição sindical, facultativa, poderá ser recolhida por aqueles que participam de uma 

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

(Categoria Diferenciada), e pode ser recolhida em favor da entidade sindical representativa da 

categoria, independentemente do profissional estar ou não associado ao Sindicato. 

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

Senhoria com o recolhimento no prazo legal, caso seja de seu interesse, o que fortalecerá ainda mais a 

classe contábil e a entidade, visando uma ampliação do seu papel de defesa e valorização dos profissionais 

da contabilidade. 

➤ Ressaltamos que o valor arrecadado com a contribuição sindical será utilizado tão somente para os fins 

legais e para as finalidades para as quais o Sindicato existe, pois representamos os profissionais de 29 

cidades e há 95 anos defendemos diariamente você contabilista. 

➤ Estamos a sua inteira disposição para esclarecimentos através do e-mail: financeiro@sicontiba.com.br. 

➤ Valorize o SEU SINDICATO. Participe, Contribua e Fortaleça o NOSSO SICONTIBA.. 

➥ Certos de poder contar com a sua contribuição e colaboração. 

SICONTIBA – SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA 

 

Palestra: Palavras X Conquistas – Em comemoração ao dia internacional da Mulher 

Publicado em 28/02/2018 

http://www.sistemagsind.com.br/profissional/sicontiba/
mailto:financeiro@sicontiba.com.br
mailto:financeiro@sicontiba.com.br
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Atenção, contabilistas da Copel: Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária – 

Discussão e Apreciação da proposta de AC/PLR 2017, apresentada pela Diretoria da COPEL 

Publicado em 02/03/2018 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O Presidente em exercício 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 08 de março de 2018, às 16h45min, em PRIMEIRA 

CONVOCAÇÃO, com a presença de 2/3 (dois terços) dos interessados, e às 17h15min, em SEGUNDA 

CONVOCAÇÃO, com os presentes interessados, no Auditório da COPEL no Bloco B do Polo KM3, 

localizado na Rua José Izidoro Biazetto nº 158, em Curitiba/PR, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 

DO DIA: 

AC/PLR-2017 

APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE ACORDO COLETIVO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS 

NOS LUCROS OU RESULTADOS – AC/PLR-2017 (pagamento em 2018), APRESENTADA PELA 

DIRETORIA DA COPEL. 

POSSIBILIDADE DE VOTO POR CORREIO ELETRÔNICO (conforme novo estatuto): É possível aos 

contadores e contadoras da COPEL que não estejam lotados no endereço em que haverá a AGE votarem 

por meio eletrônico, devendo encaminhar “e-mail” para: sicontiba@sicontiba.com.br. 

Porém, só serão computados os votos eletrônicos recebidos até as 10h00min do dia 08/03/2018, 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, 02 de março de 2018. 

JUAREZ TADEU MORONA FILHO 

Presidente em Exercício 

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA 

Homenagem do Sicontiba ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março 

Publicado em 07/03/2018 
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Descontos na Unimed Curitiba para contabilistas e familiares dependentes 

Publicado em 12/03/2018 

Contabilistas associados ao Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) têm descontos em planos de 

saúde da Unimed Curitiba. Para conferir a tabela de preços, ver abaixo ou clique aqui. Para mais 

informações, ligue para (41) 3512-5969. 

Quer saber como se tornar um associado? Acesse este link. 

Quer verificar os outros convênios e benefícios que o Sicontiba disponibiliza aos seus associados, clique 

aqui. 

 

 
 

Parceria com Abrapetite gera oportunidades de negócios para contabilistas 

Publicado em 12/03/2018 

Todos os contabilistas da base do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) 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 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. 

Para mais informações, ligue (41) 3259-8024. Visite www.abrapetite.com.br. 

Quer saber como se tornar um associado? Acesse este link. 

Quer verificar os outros convênios e benefícios que o Sicontiba disponibiliza aos seus associados, clique 

aqui. 

http://www.sicontiba.com.br/convenios/unimed/
http://www.sicontiba.com.br/associe-se/
http://www.sicontiba.com.br/convenios/
http://www.sicontiba.com.br/convenios/
http://www.abrapetite.com.br/
http://www.sicontiba.com.br/associe-se/
http://www.sicontiba.com.br/convenios/
http://www.sicontiba.com.br/convenios/
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***Novos serviços a partir de 2018*** 

 

 

 

Decreto nº 103/2018 de Pinhais – Dispõe sobre a análise de projetos no âmbito da Secretaria 

Municipal de Urbanismo e dá outras providências. 

Publicado em 14/03/2018 
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DIÁRIO OFICIAL 

MUNICÍPIO DE PINHAIS 

Decreto nº 103/2018 

Dispõe sobre a análise de projetos no âmbito da Secretaria Municipal de Urbanismo e dá outras 

providências. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE PINHAIS, no uso das atribuições legais, que lhe foram conferidas pelo inciso 

XXIII, do artigo 58, da Lei Orgânica do Municipal e considerando: 

Os princípios constitucionais da celeridade, economicidade e eficiência da Administração Pública, dos quais 

decorre a necessidade de agilizar e simplificar os procedimentos relacionados à análise de projetos e de 

certificados de vistoria de conclusão de obra; e 

Que as disposições contidas na Lei Municipal nº 1236/2011, e demais legislações e Normas Técnicas 

aplicáveis para o dimensionamento e execução de obra, são de conhecimento dos profissionais 

engenheiros e arquitetos, autores de projetos e responsáveis técnicos pelas edificações, 

D E C R E T A: 

Art. 1º A análise de projetos para construção, ampliação, reforma e restauro de edificações se dará somente 

em relação a parâmetros urbanísticos relevantes, a saber: 

I – sistema viário; 

II – uso; 

III – taxa de ocupação; 

IV – taxa de permeabilidade; 

V – coeficiente de aproveitamento; 

VI – altura máxima (pavimentos); 

VII – recuo frontal; 

VIII – afastamento das divisas; 

IX – passeio; 

X – acesso de pedestres 

XI – acessibilidade em áreas comuns; 

XII – acesso de veículos; 

XII – áreas de estacionamento de veículos; 

XIII – pátio de carga e descarga; 

XIV – elevadores; 
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XV – área de recreação; 

XVI – reservatório para retardo de escoamento de águas pluviais. 

Art. 2º O projeto submetido à aprovação deverá atender a todas as exigências das Legislações Municipal, 

Estadual e Federal e das Normas Técnicas aplicáveis. 

Art. 3º É de inteira responsabilidade do(s) proprietário(s), do autor do projeto e do responsável pela 

execução da obra, o atendimento de toda a legislação, ficando sujeitos às sanções legais aplicáveis, em 

especial as previstas na Lei Municipal nº 1236/2011; no Código Penal; no Código Civil e nas Leis Federais 

nºs 5.194/1966, 6.496/1977, 12.378/2010 e 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

Parágrafo único. Para os fins de que trata este artigo deverá ser firmado, pelo proprietário(s), pelo do autor 

do projeto e pelo responsável pela execução da obra,Termo de Responsabilidade,junto a Secretaria 

Municipal de Urbanismo. 

Art. 4º A vistoria de Conclusão de Obra se dará com base nos parâmetros urbanísticos relevantes de que 

trata o presente Decreto e, encontrando-se executados de acordo com o projeto aprovado, permitirão a 

expedição do Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra CVCO, sem que caiba a responsabilização do 

Município decorrente de divergências quanto aos demais parâmetros. 

Paragrafo Único. A disposição contida no caput também se aplica às obras para as quais já tenham sido 

expedidos Alvará anteriormente à vigência deste Decreto. 

Art. 5º Os projetos em trâmite deverão ser adequados às presentes disposições no prazo máximo de 90 

(noventa) dias, mediante apresentação de Termo de Responsabilidade firmado pelo proprietário da obra e 

pelos profissionais autor do projeto e responsável técnico, findo os quais serão encerrados de ofício. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Pinhais, 01 de março de 2018. 

MARLY PAULINO FAGUNDES 

Prefeita Municipal 

Departamento de Rendas Mobiliárias – DEMOB 

Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN 

Prefeitura Municipal de Pinhais 

www.pinhais.pr.gov.br 

 

Presidente em Exercício do Sicontiba tira dúvidas sobre IR 2018 

Publicado em 19/03/2018 

 

http://www.pinhais.pr.gov.br/
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Na tarde de 13 de março, o presidente em exercício do Sicontiba, Juarez Tadeu Morona Filho, concedeu 

entrevista à RICTV, fazendo comentários sobre o Imposto de Renda 2018, visando esclarecer dúvidas dos 

contribuintes e da sociedade como um todo, em especial na ocasião sobre a novidade de que os valores do 

Nota Paraná deverão ser declarados no IR. 

Dentre o informado, Morona expôs que os beneficiários dos valores devolvidos (resgate) e/ou sorteados 

pelo Nota Paraná devem declarar os rendimentos através do Imposto de Renda. Caso esses valores não 

sejam informados, o declarante pode cair na malha fina! 

Para ter acesso a íntegra da entrevista em vídeo e a notícia no portal RIC NOTÍCIAS, clique aqui. 

Sic   ib     liz u   cu    “ IRPF A u liz  õ   p    2018” 

Publicado em 20/03/2018 

 

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. 

Sob essa premissa é que o Sicontiba promoveu no dia 20 de março, até as 17h30min, o curso “DIRPF 

Atualizações para 2018”, com o objetivo de capacitar os participantes, não só para compreenderem, mas 

também para terem autonomia no preenchimento de uma declaração de ajuste anual de imposto de renda, 

incluindo situações que se aplicam à maioria quase absoluta dos casos. Para isso, trabalhou-se com a 

análise de casos práticos, por meio dos quais foi aplicado o conteúdo teórico apresentado. 

 

https://pr.ricmais.com.br/ric-noticias/videos/valores-do-nota-parana-devem-ser-declarados-no-ir/
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A palestrante foi a Dra. Joyce Batista Neto Scoto, que é advogada, pós graduada em Direito Tributário 

Empresarial, professora de pós-graduação da Unicesumar, atuante nas áreas contábil, tributária e fiscal, 

prestando também consultorias para empresas de grande, médio e pequeno porte. 

O Secretário Geral, José Carlos Lada, fez a abertura do evento, mencionando as diversas atividades 

desenvolvidas pelo Sicontiba em defesa e valorização do profissional da contabilidade, aproveitando a 

oportunidade para conclamar os profissionais a se associarem, informando aos presentes o clube de 

vantagens e benefícios que a entidade disponibiliza, a exemplo das diversas parcerias e convênios 

firmados. 

 

No retorno do intervalo, Paulo Roberto Moraes, da Abrapetite, empresa parceira do Sicontiba, que trabalha 

através do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) com os produtos Cartão Alimentação, Cartão 

Refeição e Papel Refeição, expôs os benefícios do convênio disponível aos profissionais da contabilidade 

da base do Sicontiba, os quais podem utilizar os serviços da Abrapetite dentro dos seus escritórios, além de 

também poderem recomendar clientes. As recomendações que se transformarem em negócio vão gerar um 

rendimento mensal para os contabilistas. Para mais informações, ligue (41) 3259-8024. 

Visite www.abrapetite.com.br. 

 

Na ocasião foram sorteados 2 brindes aos participantes do curso, contando com a participação da Diretora 

Assistencial do Sicontiba, Simone Vanni Soares. 

 

Os premiados foram Anny Lais e Peterson Luiz Bengtsson. 

http://www.abrapetite.com.br/


 

57 

 

 

Clique aqui e veja nossa lista de convênios e parcerias. 

 

Clique aqui e veja os benefícios de se tornar um associado. 

 

Para mais informações de como se associar, favor enviar e-mail para sicontiba@sicontiba.com.br ou ligar 

para (41) 3077-3553. 

 

Feliz Páscoa! 

Publicado em 29/03/2018 

 

Inglês em apenas 12 meses e ainda com descontos especiais para Associados na British and 

American Batel 

Publicado em 02/04/2018 

http://www.sicontiba.com.br/convenios/
mailto:sicontiba@sicontiba.com.br
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A escola de idiomas British and American-Batel está oferecendo descontos ainda melhores para os 

contabilistas. São preços especiais que ultrapassam 40% de desconto para o pagamento das mensalidades 

e 20% de desconto para o pagamento do material didático do curso de inglês. 

Uma das grandes vantagens da British and American-Batel é que o curso completo de inglês dura apenas 

12 meses com horários flexíveis e turmas reduzidas. 

E também oferece o curso Hyper para certificado de Proficiência. 

E para nossos adolescentes de 09 a 15 anos oferece o curso Teens de básico a nível avançado de fluência, 

com 2 aulas por semana ou aos sábados. 

Vale lembrar ainda que a escola é reconhecida em todo o Brasil por ter um excelente método de 

aprendizado baseado em conversação. 

Para maiores informações, ligue e fale com Maria Santo: 9-9581-0305 ou 3077-

9994 ou maria@britishandamerican.com.br.  

A British and American – Batel fica na Rua Cândido Xavier nº. 114. 

Visite: www.britishandamerican.com.br. 

 

Reivindicação atendida: CMC aprova em 1º turno Alvará de Licença de Funcionamento 

Condicionado 

Publicado em 05/04/2018 

 
Na sessão da Câmara Municipal de Curitiba do dia 03 de abril, foi aprovado em primeiro turno o projeto de 

lei 005.00206.2017, com o substitutivo 031.00009.2018, de iniciativa dos vereadores Helio Wirbiski e Tico 

Kuzma, que autoriza o Poder Executivo a implantar o alvará condicionado. 

mailto:maria@britishandamerican.com.br
http://www.britishandamerican.com.br/
http://www.cmc.pr.gov.br/wspl/sistema/ProposicaoDetalhesForm.do?select_action=&pro_id=325881
http://www.cmc.pr.gov.br/wspl/sistema/ProposicaoDetalhesForm.do?select_action=&pro_id=352927
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O referido projeto de lei contou com o apoio do Sicontiba e de diversas entidades. Na foto abaixo, da 

esquerda para a direita, Narciso Doro Junior (Vice-presidente de Relações Sociais do CRCPR), Helio 

Wirbiski (Vereador de Curitiba) e José Carlos Lada (Secretário Geral do Sicontiba). 

 

Agora, a PMC poderá facilitar a emissão do alvará de funcionamento comercial para imóveis construídos 

até 31 de dezembro de 2012 e que não tenham o alvará de construção ou o Certificado de Vistoria de 

Conclusão de Obras (CVCO), antigamente chamado de habite-se. 

O Secretário Geral do Sicontiba, José Carlos Lada, em entrevista à BAND CIDADE, elogiou a aprovação da 

norma e expôs que vai de encontro com outra reivindicação da entidade no que se refere à possibilidade de 

criação do alvará comercial provisório de localização e de funcionamento em Curitiba, o qual se trata de um 

pedido constante e almejado pelos profissionais da contabilidade em prol de seus clientes, visando 

agilização e menos burocracia. Ressaltou ao final que com projetos como este aprovado todo mundo 

ganha: os empresários, a cidade e nós, os contabilistas. 

 

Se aprovada em segundo turno e sancionada pelo prefeito, a lei dependerá de regulamentação do Poder 

Executivo, no prazo de 180 dias após a publicação no Diário Oficial do Município. 

Para acessar a matéria divulgada no site da Câmara Municipal de Curitiba, clique aqui. 

Para acessar a proposição substitutiva 031.00009.2018, clique aqui.  

Sicontiba presente na posse dos novos servidores da Junta Comercial do PR 

Publicado em 05/04/2018 

 

https://www.cmc.pr.gov.br/ass_det.php?not=29278#&panel1-5
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2018/04/proposi%C3%A7%C3%A3o-substitutiva.pdf
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O Sicontiba – Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região esteve presente na cerimônia de nomeação 

e posse dos aprovados em Concurso Público para provimento de cargos efetivos no quadro próprio da 

JUCEPAR, realizada nesta quinta-feira dia 05, na subsede da JUCEPAR – Centro de Documentação e 

Treinamento. 

Esteve presente na solenidade o presidente em exercício do Sicontiba, Juarez Tadeu Morona Filho, e 

outras entidades da classe contábil, que prestigiaram a iniciativa do aumento do quadro funcional da 

JUCEPAR, que era necessária, agora concretizado. 

Na foto, da esquerda para a direita, Delegado Rubens Recalcatti (Deputado Estadual no PR), Ademir C. 

Galvão de Oliveira (Tesoureiro Geral da Fecopar) e Juarez Tadeu Morona Filho (presidente em exercício do 

Sicontiba). 

 

Morona parabenizou os servidores empossados e o presidente da JUCEPAR, Ardisson Naim Akel, pela 

efetivação do concurso que culminou na nomeação de aproximadamente 56 (cinquenta e seis) novos 

servidores, os quais se somarão aos 15 funcionários que já atuam na autarquia. 

Ressaltou que se trata de antigo pleito da classe contábil e de um momento histórico, pois em 125 anos de 

história, é a primeira vez que se realizou um concurso público especificamente para o provimento de cargos 

à JUCEPAR. 

 

Na foto, da esquerda para a direita, Juarez Tadeu Morona Filho (presidente em exercício do Sicontiba), 

Ademir C. Galvão de Oliveira (Tesoureiro Geral da Fecopar), Narciso Doro Junior (Vice-presidente de 

Relações Sociais representando o CRCPR e o vereador Helio Wirbiski), Ardisson Naim Akel (presidente da 

Jucepar), Gilson Strechar (Vice-Presidente do Sescap-PR) e Euclides Locatelli (Diretor de Assuntos Legais 

do Sescap-PR). 

Sicontiba apoia a campanha Declare Certo 

Publicado em 16/04/2018 
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O presidente da Fecopar, Divanzir Chiminacio, o presidente em exercício do Sicontiba, Juarez Tadeu 

Morona Filho, o presidente do Sescap-PR, Alceu Dal Bosco, o vice-presidente de relações sociais do 

CRCPR, Narciso Doro Junior e o presidente licenciado do Sicontiba, Hugo Catossi. 

O Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) participou nos dias 13 e 15 de abril da campanha 

Declare Certo, que teve o objetivo de orientar gratuitamente os contribuintes paranaenses sobre o 

preenchimento da declaração de Imposto de Renda, fazendo um trabalho social até em forma de gratidão a 

tudo conquistado através da profissão contábil. 

Morona 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 FMCA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, 

contribuindo com o bem-estar de jovens atendidos por projetos sociais. 

Para mais informações, http://criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br/ 

Além da participação de Juarez Morona e Hugo Catossi no evento, participaram pelo Sicontiba como 

colaboradores voluntários, esclarecendo as dúvidas da população, Juliana Bertol Guedes (Diretora Cultural 

do Sicontiba), Simone Vanni Soares (Diretora Assistencial do Sicontiba), Daniella Novak (Delegada do 

Sicontiba em São José dos Pinhais) e Claudecir José Munhoz (membro do Conselho Fiscal do Sicontiba). 

  

As diretoras do Sicontiba Juliana Bertol Guedes e Simone Vanni Soares, em atendimento no dia 13/04 na 

Boca Maldita em Curitiba. 

 

Daniella Novak, pelo Sicontiba, no domingo 15/04, ao lado da feirinha no Largo da Ordem, orientando o 

contribuinte sobre a declaração do imposto de renda ano base 2017. 
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Claudecir José Munhoz, pelo Sicontiba, auxiliando os contribuintes no domingo com o esclarecimento de 

dúvidas. 

O Declare Certo é realizado desde 2004 e está na 15ª edição consecutiva, sendo 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, do CRCPR (Conselho Regional 

de Contabilidade do Paraná) e de outras entidades. 

A campanha foi realizada em 10 cidades do Estado: além de Curitiba, Arapongas, Cascavel, Foz do Iguaçu, 

Francisco Beltrão, Guarapuava, Maringá, Pato Branco, Toledo e Umuarama. 

O prazo para o envio da declaração termina no dia 30 de abril. Não deixe para a última hora! 

 

 

Sic   ib  p    v  cu      b     “EC  N vid d   p    2018” 

Publicado em 18/04/2018 

 

Com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos profissionais da contabilidade e demais profissionais 

interessados sobre as novidades em 2018 para a ECD – Escrituração Contábil Digital, o Sicontiba 
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(Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) promove, durante todo o dia de hoje, 18 de abril, no auditório do 

CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná), um curso específico sobre o tema. 

Dentre os objetivos: visa demonstrar de forma clara e objetiva os principais aspectos que envolvem o 

preenchimento da ECD; verificar quais os registros lançados na ECD que impactam o preenchimento da 

ECF, bem como as alterações no PVA que são importantes no preenchimento desta obrigação acessória. 

Quem está ministrando o curso é a Dra. Joyce Batista Neto Scoto, que é advogada, pós graduada em 

Direito Tributário Empresarial, professora de pós-graduação da Unicesumar, atuante nas áreas contábil, 

tributária e fiscal, prestando também consultorias para empresas de grande, médio e pequeno porte. 

 

O Diretor de Cursos e Palestras, Juarez Dallagrana de Oliveira, fez a abertura do evento, mencionando as 

diversas atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em defesa e valorização do profissional da contabilidade, 

aproveitando a oportunidade para conclamar os profissionais a se associarem, informando aos presentes o 

clube de vantagens e benefícios que a entidade disponibiliza, como a utilização da assessoria jurídica, da 

sede campestre, possibilidade de transferência de responsabilidade técnica entre contadores, cursos com 

descontos para associados, reserva por preço reduzido na Associação Banestado Praia de Leste, 

participação no plano de saúde UNIMED, além de diversas parcerias e convênios, que em muitos casos 

dão descontos de até 50% em passagens aéreas, eletrodomésticos, restaurantes, entre outros. 

 

Por sua vez, complementando, a Diretora Assistencial e de Convênios, Simone Vanni Soares, fez breve 

exposição sobre a parceria com a Abrapetite, que trabalha com os produtos Cartão Alimentação, Cartão 

Refeição e Papel Refeição, os quais contam com assessoria para inclusão no PAT (Programa de 

Alimentação do Trabalhador), podendo o profissional da contabilidade utilizar os serviços em seus 

escritórios, além de também poderem recomendar clientes. As recomendações que se transformarem em 

negócio vão gerar um rendimento mensal para os contabilistas. Para mais informações, ligue (41) 3259-

8024. Visite www.abrapetite.com.br. 

Ressaltou que o Sicontiba ainda está fechando novas parcerias, a exemplo de certificação digital com 

preços acessíveis, bolsas de estudos de 50% em Faculdade e planos de seguro de vida, previdência, entre 

outros. 



 

64 

 

Clique aqui e veja os próximos cursos agendados. 

Clique aqui e veja nossa lista de convênios e parcerias. 

Clique aqui e veja os benefícios de se tornar um associado. 

Para mais informações de como se associar, favor enviar e-mail para sicontiba@sicontiba.com.br ou ligar 

para (41) 3077-3553. 

Lançada a 17ª Copa Sicontiba/Sescap de Futebol Suíço e abertas as inscrições 

Publicado em 18/04/2018 

 

Lançada a 17ª Copa Sicontiba/Sescap de Futebol Suíço. 

“Há anos o torneio vem sendo um sucesso, tendo um papel importante de integração e união da classe, 

visando a prática salutar de atividade física e interação entre os colegas de profissão“, disse Morona, 

presidente em exercício do Sicontiba. 

As inscrições estão abertas e encerram-se às 16h30 do dia 17 de maio. 

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  (Avenida 

Senador Souza Naves nº. 381, no Alto da Rua XV, em Curitiba). 

O arbitral está previsto para o dia 18 de maio às 16h00 na sede do Sicontiba. 

Depois é só estar a postos com espírito esportivo e de confraternização para participar da competição que 

terá início provavelmente no dia 26 de maio, na sede campestre Irineu Zanuzzo, do Sicontiba, em Colombo. 

Comissão composta para a organização da competição: Vilson Oliveira de Souza, Fernando Palevoda, José 

Carlos Lada e Ricardo Weber. 
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As regras – adianta a comissão – são semelhantes às das edições anteriores com pequenas alterações, as 

quais podem ser conferidas no regulamento. A forma de disputa, a depender da quantidade de times 

inscritos, será estabelecida no arbitral. 

Poderão participar da competição profissionais da contabilidade que atuam em Curitiba e região 

metropolitana, funcionários de escritórios de contabilidade e convidados especiais. 

Dúvidas, ligar para (41) 3077-3553 ou envie um e-mail para sicontiba@sicontiba.com.br. 

Participe, inscreva seu time, divirta-se e estreite os laços de amizade com os colegas de profissão. 

Parabéns, Profissional da Contabilidade, pelo seu dia, 25 de abril! 

Publicado em 24/04/2018 

 

Sic   ib     liz u   cu    “ S ci l – Atualizações para 2018 e reg    d  f         ” 

Publicado em 26/04/2018 

 

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. 

Sob essa premissa é que o Sicontiba promoveu no dia 26 de abril o curso “eSocial – Atualizações para 

2018 e regras do faseamento”, com o objetivo de demonstrar aos participantes, o que é necessário 

conhecer para cada fase do e-Social com explanação sobre cada evento, bem como o faseamento do 

arquivo em 2018. Foi explanada a diferença entre as duas legislações (trabalhista e previdenciária), 

demonstrando o correto preenchimento destes dados dentro do eSocial e os impactos destes nas rotinas 
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das empresas. Também foi tratado os pontos polêmicos do programa trazendo alguns casos práticos, bem 

como as penalidades aplicáveis caso a legislação não seja cumprida. 

 

A palestrante foi a Dra. Joyce Batista Neto Scoto, que é advogada, pós graduada em Direito Tributário 

Empresarial, professora de pós-graduação da Unicesumar, atuante nas áreas tributária e fiscal, prestando 

também consultorias para empresas de grande, médio e pequeno porte. 

 

O Diretor de Cursos e Palestras, Juarez Dallagrana de Oliveira, fez a abertura do evento, mencionando as 

diversas atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em defesa e valorização do profissional da contabilidade, 

aproveitando a oportunidade para conclamar os profissionais a se associarem, informando aos presentes o 

clube de vantagens e benefícios que a entidade disponibiliza, a exemplo das diversas parcerias e convênios 

firmados. 

 

A Diretora Assistencial e de Convênios, Simone Vanni Soares, complementando, desejou um excelente 

curso a todos e ressaltou que o Sicontiba ainda está fechando novas parcerias com diversos benefícios aos 

associados, a exemplo de certificação digital com preços acessíveis, bolsas de estudos de 50% em 

Faculdade e planos de seguro de vida, previdência, entre outros. 



 

67 

 

Foi reservado um espaço no início do dia para que Paulo Moraes fizesse uma breve exposição sobre a 

parceria com a Abrapetite, que trabalha com os produtos Cartão Alimentação, Cartão Refeição e Papel 

Refeição, cartões pague certo (farmácia, entre outros), auto, presente, cesta de natal e empresarial, com 

cobertura em 100% dos municípios do Paraná. Mencionou que dão toda a assessoria para inclusão no PAT 

(Programa de Alimentação do Trabalhador), podendo o profissional da contabilidade utilizar os serviços em 

seus escritórios, além de também poderem recomendar clientes. As recomendações que se transformarem 

em negócio vão gerar um rendimento mensal para os contabilistas. Para mais informações, ligue (41) 3259-

8024 ou (41) 99117-9968. Visite www.abrapetite.com.br. 

 

Sic   ib  p    v  cu      b   “EF  REINF – N v  f     d  d cl       p g            õ  ” 

Publicado em 11/05/2018 

 

Com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos profissionais da contabilidade e demais profissionais 

interessados sobre a EFD REINF nova forma de declarar e pagar as retenções, o Sicontiba (Sindicato dos 

Contabilistas de Curitiba) promove, durante todo o dia de hoje, 11 de maio, um curso específico sobre o 

tema. 

Dentre os objetivos: visa demonstrar o que é necessário conhecer para cada fase da EFD-Reinf com 

explanação sobre cada evento, bem como o faseamento do arquivo em 2018. Mostrar ao aluno a quais são 

os tipos de retenção que devem ser informadas, demonstrando o correto preenchimento dos dados dentro 

da EFD-Reinf e os impactos destes nas rotinas das empresas. Explanou-se os pontos polêmicos do 

programa trazendo alguns casos práticos, bem como as penalidades aplicáveis caso a legislação não seja 

cumprida. 

Quem está ministrando o curso é a Dra. Joyce Batista Neto Scoto, que é advogada, pós graduada em 

Direito Tributário Empresarial, professora de pós-graduação da Unicesumar, atuante nas áreas tributária e 

fiscal, prestando também consultorias para empresas de grande, médio e pequeno porte. 

http://www.abrapetite.com.br/
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O Diretor de Cursos e Palestras, Juarez Dallagrana de Oliveira, fez a abertura do evento, mencionando as 

diversas atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em defesa e valorização do profissional da contabilidade, 

aproveitando a oportunidade para conclamar os profissionais a se associarem, informando aos presentes o 

clube de vantagens e benefícios que a entidade disponibiliza. 

 

Por sua vez, complementando, a Diretora Assistencial e de Convênios, Simone Vanni Soares ressaltou que 

o Sicontiba ainda está fechando novas parcerias, a exemplo de certificação digital com preços acessíveis, 

bolsas de estudos de 50% em Faculdade e planos de seguro de vida, previdência, entre outros. 

Aproveitou a oportunidade para entregar a Associada Angelita Roza o cartão Allsul, que dá direito a vários 

descontos em passagens aéreas, eletrodomésticos, academias, restaurantes, entre outros. 

 

Foi reservado um espaço no início do dia para que Maria Santo fizesse uma breve exposição sobre a 

parceria do Sicontiba com a escola de idiomas British and American, que está oferecendo descontos 
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consideráveis para os profissionais da contabilidade e participantes do curso. São preços especiais que 

ultrapassam 40% de desconto para o pagamento das mensalidades e 20% de desconto para o pagamento 

do material didático do curso de inglês. Explicou que uma das grandes vantagens da British and American-

Batel é que o curso completo de inglês dura apenas 12 meses com horários flexíveis e turmas reduzidas. 

Mencionou também que é ofertado o curso Hyper para certificado de Proficiência e curso Teens para 

nossos adolescentes de 09 a 15 anos de básico a nível avançado de fluência, com 2 aulas por semana ou 

aos sábados. Para mais informações, ligue e fale com Maria Santo: 9-9581-0305 ou 3077-9994 ou 

maria@britishandamerican.com.br. Visite: www.britishandamerican.com.br. 

A British and American – Batel fica na Rua Cândido Xavier nº. 114. 

Houve sorteio de brindes (mochila e sacolas) com squeeze agenda, copos, lixo car, estojo. 

 

 

 

Feliz Dia das Mães 13 de maio! 

Publicado em 11/05/2018 
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Parceria do Sicontiba com a Faculdade de Pinhais concede bolsas de 50% em cursos de graduação 

Publicado em 16/05/2018 

 

O Centro de Ensino Superior de Pinhais está oferecendo aos profissionais da contabilidade Associados ao 

Sicontiba bolsas com descontos progressivos no valor das mensalidades dos cursos presenciais de 

graduação ofertados pela Faculdade de Pinhais (FAPI). 

Em um primeiro momento são 50 (cinquenta) bolsas com desconto de 50% para Associados ao Sicontiba e 

parentes até o segundo grau. 

Para se ter uma noção do excelente desconto, o curso de Ciências Contábeis início 2018 tem por padrão o 

valor de R$ 790,00, todavia pela parceria o valor da mensalidade fica R$ 395,00 (trezentos e noventa e 

cinco reais). 

O beneficiário da bolsa deverá prestar o vestibular, ou apresentar score do ENEM (nota mínima 450) e/ou 

diploma de curso superior. 

A missão da FAPI é formar lideranças para o mundo do trabalho! 

A Faculdade de Pinhais (FAPI), mantida pelo Centro de Ensino Superior de Pinhais, pessoa jurídica de 

direito privado sem fins lucrativos, foi credenciada em 23 de junho de 2000, por meio da Portaria MEC 882. 

Para maiores informações, ligue e fale com SALETTE SILVEIRA AZEVEDO ou DEIVID BRISKI: telefone 

(41) 3667-6000 ou via e-mails: adminstracao@fapi-pinhais.com.br ou salette@fapi-pinhais.com.br. 

A Faculdade de Pinhais fica na Avenida Camilo di Lellis, 1151, CEP 83323-000 – Pinhais/PR. 

Visite: fapi-pinhais.edu.br 

Associado do Sicontiba confira seus benefícios 

Publicado em 18/05/2018 

Publicado em 18/05/2018 Facebook Twitter More...Compartilhe: 

Prezado Associado do Sicontiba, 

Obrigado por ser associado ao Sicontiba, colaborando assim efetivamente com o desenvolvimento da 

profissão e com as atividades importantes que o sindicato desenvolve em defesa e valorização dos 

profissionais da contabilidade. 

Trata-se de um Sindicato sério com 95 anos de existência, o qual 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 abrange aproximadamente 14 mil profissionais, distribuídos em 29 cidades 

(Curitiba e Região). 

Quero colocar o clube de serviços e vantagens a sua disposição associado do Sicontiba: 
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• Assessoria Jurídica gratuita, com orientações e auxílio em assuntos relacionados as questões trabalhistas, 

sindicais e contábeis. 

• Certificação Digital no Sicontiba, tendo os melhores preços de mercado, podendo inclusive se cadastrar 

como indicador e ter benefícios como remuneração de 10% sobre cada compra e obtenção de certificado 

gratuito pessoal. Confira os preços e agende sua certificação e de seu cliente, clique aqui para comprar ou 

ligue para Kelly, (41) 98512-6134 ou envie e-mail para curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br. 

e-CPF A1 – R$ 99,00 

e-CPF CARTÃO 3 ANOS – R$ 199,00 

e-CPF TOKEN 3 ANOS – R$ 319,00 

e-CNPJ A1 – R$ 175,00 

e-CNPJ A3 CARTÃO 3 ANOS – R$ 299,00 

e-CNPJ TOKEN 3 ANOS – R$ 349,00 

• Utilização da sede campestre Irineu Zanuzzo em Colombo de forma gratuita ao associado e dependentes; 

Clique aqui para ver fotos. 

• Participação em diversos cursos da área contábil e temas correlatos com valores de inscrição reduzidos 

para o associado e respectivos funcionários, chegando ao desconto de 50% quando comparados com os 

demais profissionais; Clique aqui e saiba mais. 

• Resolução de problemas junto aos órgãos públicos, encaminhando e-mail a ouvidoria do Sicontiba (com 

dados e protocolos para que possamos verificar de forma rápida a solução para o seu caso), dando voz 

assim as reivindicações da classe contábil, levando sugestões, fiscalizando e exigindo melhorias na 

prestação de serviços públicos. 

• Homologação de transferência de escrita (intermediada por um advogado que auxilia na formalização da 

entrega de toda a documentação da empresa ao novo responsável técnico), inclusive em muitas vezes 

mediando e resolvendo conflitos e pendências. 

• Utilização do cartão ALLSUL, que possibilita descontos das mais variadas formas em diversos 

estabelecimentos, tais como faculdades, colégios, escolas de idiomas, farmácias de manipulação, 

restaurantes, eletrodomésticos, passagens aéreas, inclusive em alguns casos chegando a 60%, entre 

outros benefícios. 

• Inúmeros convênios, a exemplo do plano de saúde UNIMED, renda extra via indicação de produtos PAT 

Abrapetite, atendimento especial em corretagem de seguros, bolsas de estudos em faculdade, atendimento 

odontológico com preço reduzido, descontos na utilização de apartamentos na Associação Banestado Praia 

de Leste em frente ao mar; Clique aqui e veja todos. 

• Caso tenha interesse em ser delegado do Sicontiba em sua região, função que visa ser o elo de ligação da 

entidade com os profissionais da localidade, levando as sugestões e reivindicações dos mesmos ao 

conhecimento dos dirigentes do sindicato na busca de soluções e esclarecimentos, encaminhar pedido para 

análise ao e-mail presidente@sicontiba.com.br, iremos analisar prontamente. 

Contamos com a sua participação, traga ideias, sugestões, o Sicontiba fica a disposição. 

Um grande abraço, 

HUGO CATOSSI 

Presidente 
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Realizada a reunião arbitral da 17ª Copa Sicontiba 

Publicado em 21/05/2018 

 

Foi realizada na tarde do dia 18 de maio, a reunião arbitral da 17ª Copa Sicontiba, que será promovida na 

sede campestre Irineu Zanuzzo, do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) em Colombo. 

No dia 26 de maio (sábado) será realizado o torneio início, sendo uma disputa em torneio “mata-mata”, 

encerrando-se no mesmo dia. 

Coordenaram a reunião os diretores do Sicontiba Vilson Oliveira de Souza e Fernando Palevoda e o 

Secretário Geral José Carlos Lada. 

Em breve, as novidades sobre a Copa serão publicadas aqui no site. 

 

Sic   ib  p    v  cu      b   “A u liz     d  ICMS p    2018” 

Publicado em 22/05/2018 

 



 

73 

Com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos profissionais da contabilidade e demais profissionais 

interessados sobre o tributo ICMS e suas Atualizações para 2018, o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas 

de Curitiba) promove, durante todo o dia de hoje, 22 de maio, um curso específico sobre o tema. 

Dentre os objetivos visa: atualizar os profissionais que atuam na área de ICMS, de forma a inteirar-se das 

últimas novidades da legislação, suas aplicações e reflexos. Foram revistos casos práticos das principais 

operações que ocorrem no dia-a-dia destes profissionais, fazendo uma correlação com a legislação e a 

prática, ajudando as empresas a evitar autuações fiscais. 

Quem está ministrando o curso 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, sendo instrutora de cursos há mais de 10 anos nas áreas de 

ICMS e IPI, além de ser professora de pós-graduação. 

 

O Diretor de Cursos e Palestras, Juarez Dallagrana de Oliveira, fez a abertura do evento, mencionando as 

diversas atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em defesa e valorização do profissional da contabilidade, 

aproveitando a oportunidade para conclamar os profissionais a se associarem, informando aos presentes o 

clube de vantagens e benefícios que a entidade disponibiliza, clique aqui e saiba mais. 

Por sua vez, complementando, a Diretora Assistencial e de Convênios, Simone Vanni Soares ressaltou que 

o Sicontiba fechou recentemente parceria para emissão de certificados digitais, tendo os melhores preços 

de mercado, podendo inclusive se cadastrar como indicador e ter benefícios como remuneração de 12% 

sobre cada compra e obtenção de certificado gratuito pessoal. Confira os preços e agende sua certificação 

e de seu cliente, clique aqui para comprar ou ligue para Kelly, (41) 98512-6134 ou envie e-mail para 

curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br. 

e-CPF A1 – R$ 99,00 

e-CPF CARTÃO 3 ANOS – R$ 199,00 

e-CPF TOKEN 3 ANOS – R$ 319,00 

e-CNPJ A1 – R$ 175,00 

e-CNPJ A3 CARTÃO 3 ANOS – R$ 299,00 

e-CNPJ TOKEN 3 ANOS – R$ 349,00 

Clique aqui e consulte a tabela de preços de todos os certificados digitais disponíveis para compra. 

 

Juarez Dallagrana (Diretor de Cursos do Sicontiba), Ivonizia Fonseca (Palestrante do dia) e Dr. Guilherme 

B. Camargo (participante do curso).  
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Clique aqui e consulte a tabela de preços de todos os certificados digitais disponíveis para compra. 

Sobre o curso, o participante Dr. Guilherme Berkenbrock Camargo mencionou: “O Sicontiba está de 

parabéns pelo curso promovido, é rápido, objetivo e com muitas informações técnicas e do dia-a-dia, tendo 

a palestrante uma excelente capacidade didática que auxilia no esclarecimento de dúvidas.” 

 

Realizado o Torneio Início da 17ª Copa Sicontiba 

Publicado em 28/05/2018 

 

O Sicontiba promoveu na manhã de sábado, dia 26 de maio, na sede campestre Irineu Zanuzzo em 

Colombo, o tradicional Torneio Início de abertura da 17ª Copa de futebol suíço, reunindo profissionais da 

contabilidade, funcionários de escritórios, estudantes e convidados especiais. 

As equipes participantes foram: Audiconsul; Consult; Contaboleiros; Falavinha; MV Contabilidade; Need for 

Sped; Real Curitiba e Roiters. 

Sagrou-se como a grande campeã a equipe Consult. 
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Após o torneio inaugural houve uma confraternização entre os participantes. 

Estiveram presentes o presidente Hugo Catossi, o secretário geral José Carlos Lada, o tesoureiro geral 

José Eurides Borges Filho e os diretores Bento Rosa Junior, Fernando Palevoda, José Adriano Fragoso e 

Claudecir José Munhoz. 

O presidente Hugo mencionou: “como é bom estar na nossa linda sede campestre e ver a classe contábil 

reunida com espírito de união e alegria, fortalecendo as amizades, sendo o esporte um grande instrumento 

para isso“. 

A 17ª Copa Sicontiba iniciará no dia 09 de junho. 

Sico  ib  p    v  cu      b   “ CTF WEB”” 

Publicado em 29/05/2018 

 

Com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos profissionais da contabilidade e demais profissionais 

interessados, o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) promove, durante todo o dia de hoje, 29 

de maio, um curso específico sobre o tema DCTF WEB. 

Dentre os objetivos visa: Demonstrar aos participantes, o que é necessário conhecer nesta nova obrigação 

acessória que é a DCTF WEB, a qual, a partir de julho de 2018, será a nova declaração de débitos e 

créditos tributários previdenciários e de outras entidades. Explanar os pontos polêmicos do programa, bem 

como as penalidades aplicáveis caso a legislação não seja cumprida. 

Quem está ministrando o curso é a Dra. Joyce Batista Neto Scoto, que é advogada, pós graduada em 

Direito Tributário Empresarial, professora de pós-graduação da Unicesumar, atuante nas áreas tributária e 

fiscal, prestando também consultorias para empresas de grande, médio e pequeno porte. 

 

O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, fez a abertura do evento e na oportunidade disse: “Neste ano o 

Sicontiba comemora 95 anos, tendo uma linda história de sucesso e de lutas em defesa e valorização dos 

profissionais da contabilidade. A entidade contribuiu significativamente com a regulamentação da profissão 

contábil. Lutamos 24 horas por dia com unhas e dentes para a desburocratização e atendimento rápido nos 

órgãos públicos.” 
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Falou também sobre os diversos benefícios aos associados, dos cursos com valores baixos de inscrição  e 

que o Sicontiba fechou uma parceria para emissão de certificados digitais, já com atendimento a todo vapor 

na sede do Sicontiba, tendo os melhores preços de mercado, podendo inclusive o profissional da 

contabilidade se cadastrar como indicador e ter benefícios como remuneração de 12% sobre cada compra e 

obtenção de certificado gratuito pessoal. 

Confira os preços e agende sua certificação e de seu cliente, clique aqui para comprar ou ligue para Kelly, 

(41) 98512-6134 ou envie e-mail para curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br. 

Clique aqui e consulte a tabela de preços de todos os certificados digitais disponíveis para compra. 

Hugo também explanou sobre a importância e o papel fundamental das entidades contábeis e sobre a 

constatação da falta de participação dos profissionais da contabilidade junto ao Sicontiba, salientando que 

para ser associado o valor anual é de apenas R$ 290,00, passando a ter direito a vários benefícios, no 

entanto infelizmente a maioria não reconhece o trabalho que a entidade sindical realiza e não se associam. 

Clique aqui e veja nossa lista de convênios e parcerias. 

Clique aqui e veja os benefícios de se tornar um associado. 

Afirmou Hugo que nunca apresentou uma nota de combustível ou de estacionamento para reembolso, que 

nunca viajou com despesas para a entidade, economizando assim nos seus 4 anos de mandato 

presidencial e construindo a Casa do Contabilista de Curitiba e Região na Avenida Senador Souza Naves 

nº. 381, fazendo tudo com muita motivação, sacrifícios pessoais e carinho em prol da classe contábil. 

Por fim falou que o Sicontiba é um dos únicos sindicatos que tem portal da transparência (página virtual 

com diversos dados, prestação de contas, etc. para visualização pelo público em geral) e que os seus 

diretores são profissionais de destaque (proprietários de grandes escritórios, alguns inclusive com 1400 

empresas clientes; representantes do Conselho de Contribuintes de Curitiba; professores de universidade; 

funcionários públicos; empregados em grandes empresas; entre outros), os quais contribuem de forma 

gratuita com a entidade sem ganhar nenhum valor em contrapartida (pró-labore, verbas de representação, 

entre outros) ou vantagens pessoais. 

 

Houve sorteio de brindes (kit churrasco e squeezes) pela parceira SOLUÇÃO DIGITAL com a participação 

da Diretora de Convênios Simone Vanni Soarez e do Diretor de Cursos Juarez Dallagrana, sendo os 

sorteados Caroline Carvalho Dvorak, Regina da Matta Silveira e Luiz Gustavo Thiele. 
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Reflexão sobre a importância da união dos profissionais da contabilidade 

Publicado em 07/06/2018 

Homenagem, parceria para emissão de certificados digitais, convênio na área de cursos online, 17ª Copa 

Sicontiba, reflexões e atividades desenvolvidas movimentam reunião de diretoria do Sicontiba. 

 

Na noite de quarta-feira, dia 06 de junho de 2018, foi realizada a reunião de diretoria do Sicontiba na nova 

sede administrativa, a casa dos profissionais da contabilidade de Curitiba e Região. 

Além da demonstração das diversas atividades desenvolvidas até o momento em 2018 em prol da classe 

contábil, constou na pauta: Homenagem ao Vereador Helio Wirbiski pelo trabalho desenvolvido na Câmara 

Municipal de Curitiba, em especial recentemente pela aprovação do Projeto de Lei sobre o Alvará de 

Licença de Funcionamento Condicionado; Certificação Digital que passou a ser emitido no Sicontiba; e 

aprovação de Convênio com CONTADOR EM DIA LTDA para a realização de cursos online de interesse da 

classe contábil. 

 

O Presidente Hugo iniciou mencionando o seu retorno após uma licença de três meses em virtude de 

muitas tarefas profissionais, fazendo uma reflexão sobre a importância da união entre os profissionais da 

contabilidade no momento delicado que o país vive, já que é perceptível que não há desenvolvimento 

econômico e se constata um descrédito da política por parte da população, afetando diretamente as 

empresas e, por sua vez, o profissional da contabilidade. “É fato que cada vez mais obrigações, 

responsabilidades e a concorrência desleal assolam a classe contábil diariamente, demandando por parte 

dos profissionais paciência, concentração e amor ao que fazem para se manterem firmes nessa importante 

atividade.” 
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Hugo, em nome da classe contábil de Curitiba, aproveitou a oportunidade para homenagear o vereador 

Helio Wirbiski, constando da placa de homenagem os seguintes dizeres: 

“O Sindicato dos Contabilistas de Curitiba externa à você, Helio Wirbiski, o respeito e admiração pelo 

trabalho desenvolvido e pelos resultados obtidos como vereador de Curitiba, a exemplo da aprovação da 

Lei nº. 15.200 de 27 de abril de 2018, que autoriza o Executivo Municipal a instituir o Alvará de Licença de 

Funcionamento condicionado. A classe contábil do Paraná o parabeniza. É um orgulho para nós tê-lo como 

representante dos profissionais da contabilidade junto à Câmara Municipal de Curitiba. Muito Obrigado!” 

 

Foi firmada parceria importante com a empresa SOLUÇÃO DIGITAL. O gerente comercial Wanderlucio, 

expôs os benefícios da parceria da emissão de certificados digitais com o Sicontiba com ótimos preços, 

dentro da sede da entidade. O profissional da contabilidade habilitado e regular poderá se cadastrar e obter 

seu certificado A1 PF e PJ gratuitamente, além de ter direito a uma remuneração de 12% sobre a venda de 

cada certificado de seus respectivos clientes que indicar. 

 

 

Confira a tabela de preços, clique aqui. 
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Para se cadastrar como contador indicador, passando a ter login e senha próprios, ligar para (41) 98512-

6134 ou curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br. 

Houve também a assinatura da parceria entre o Sicontiba e Contador em Dia, visando ofertar a classe 

contábil cursos online gravados dos temas do momento, contribuindo assim com o aprimoramento 

intelectual e técnico dos profissionais da contabilidade. 

Foram discutidos outros assuntos em defesa e valorização da classe contábil. Realizadas 20 homologações 

de transferências de escrita (responsabilidade técnico-contábil e 10 acordos coletivos de trabalho; Expedido 

habite-se (CVCO), CND do INSS, culminando com a averbação da Construção da Nova Sede 

Administrativa; início da 17ª Copa Sicontiba de Futebol Suiço em 09 de junho; organização do 2º 

InterContábeis – Torneio de Futebol Suíço dos Estudantes de Ciências Contábeis de Curitiba e região para 

setembro;. e eSocial: chegou a hora! Videoconferência com especialistas da Receita Federal dia 7 de junho 

transmitida para 23 cidades com o apoio do sicontiba. Na pauta constou 77 páginas de assuntos relevantes. 

 

Na sequência, o tesoureiro geral, José Eurides Borges Filho, fez breve exposição sobre a demonstração de 

resultado até 31 de maio, demonstrando as receitas e despesas no período, além de estimar o resultado até 

o final do ano. 

 

O 1º vice-presidente, Juarez Tadeu Morona Filho, explanou sua experiência como presidente interino no 

período de licença de Hugo, expondo que percebeu como não é fácil comandar uma entidade sindical, pois 

são diversos assuntos com temas diferentes diariamente e muitas vezes urgentes, que precisam da 

intervenção sindical de forma imediata. Agradeceu o presidente Hugo pela confiança. 
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A reunião marcou ainda o ingresso de 15 novos associados: Wellington Ely dos Anjos; Marcelo Bertoncello; 

Dazilma Saizaki; Vagner Barbosa de Melo; Rubens Galvão Ribeiro Martins; Vanessa Walter Becher; 

Karlana Portugal Cotarelli; Josiane Kravetz Lopes; Antonio Glademyr Silverio; Leandro Luis Gross; Julio 

Cezar da Silva Moreira; Adriane Angélica de Castro Portes; Hegle Ribeiro Martins; Carlos Alberto Cardoso 

Bueno; e Jaime Boger. 

Estiveram presentes também: Delegado Rubens Recalcatti (Deputado Estadual do PR); Alcione S. 

Policarpo (Receita Federal); Lucimara dos Santos Canalli (Receita Federal); Laudelino Jochem (Vice-

Presidente de Administração e Finanças do CRCPR) e Gilson Strechar (Vice-Presidente do SESCAP-PR). 

 

Da esquerda para a direita: Alcione S. Policarpo (Receita Federal), Hugo Catossi (Presidente do Sicontiba), 

Delegado Rubens Recalcatti (Deputado Estadual do PR), Juarez Morona (1º Vice-Presidente do Sicontiba e 

Gilson Strechar (Vice-Presidente do SESCAP-PR). 

 

 

Após a reunião houve um jantar de confraternização com a participação dos diretores do Sicontiba, 

autoridades e convidados especiais. 
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eSocial chegou 

Publicado em 07/06/2018 

 

O presidente do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, Hugo Catossi, juntamente com os diretores José 

Carlos Lada, Simone Vanni e Juarez Dallagrana, participaram no dia 07 de junho do evento eSocial: 

CHEGOU A HORA! Videoconferência com especialistas da Receita Federal, que foi presencial e transmitida 

para 29 cidades, contando com a participação de mais de 1.800 pessoas. 

 

Auditório Mario de Mari, no Centro de Eventos Sistema FIEP, em Curitiba. 

O evento foi realizado pela Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9ª Região Fiscal, 

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRCPR), Federação das Indústrias do Estado do Paraná 

(FIEP), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PR), Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP) 

e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PR), contando com o apoio do 

SESCAP-PR,  Fecomércio-PR,  ABRH-PR e do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba (SICONTIBA). 

Na oportunidade, o cerimonialista Dorgival Lima Pereira (assessor da presidência da FIEP) solicitou uma 

salva de palmas ao Sicontiba em virtude de completar neste exercício 95 anos de sua fundação. 
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Sic   ib  p    v  cu      b   “C uz       d  Ob ig  õ   Ac   ó i       Si      SPE ” 

Publicado em 13/06/2018 

 

Com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos profissionais da contabilidade e demais profissionais 

interessados sobre o Cruzamento de Obrigações Acessórias e o Sistema SPED – ECD x ECF x DCTF x 

EFD Contribuições, o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) promoveu, no dia 13 de junho, um 

curso específico sobre o tema. 

Dentre os objetivos visou: esclarecer e capacitar os participantes interessados quanto ao gerenciamento e 

preenchimento das principais declarações eletrônicas exigidas para as empresas, a importância de 

conhecê-las no intuito de evitar pesadas multas pela falta de entrega ou a entrega com inconsistências. 

Quem ministrou o curso foi a Dra. Joyce Batista Neto Scoto, que é advogada, pós graduada em Direito 

Tributário Empresarial, professora de pós-graduação da Unicesumar, atuante nas áreas tributária e fiscal, 

prestando também consultorias para empresas de grande, médio e pequeno porte. 
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O Diretor de Cursos e Palestras, Juarez Dallagrana de Oliveira, fez a abertura do evento, mencionando as 

diversas atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em defesa e valorização do profissional da contabilidade, 

aproveitando a oportunidade para conclamar os profissionais a se associarem, informando aos presentes o 

clube de vantagens e benefícios que a entidade disponibiliza, clique aqui e saiba mais. 

 

Complementando, Dallagrana ressaltou também que o Sicontiba fechou uma parceria para emissão de 

certificados digitais, já com atendimento a todo vapor na sede do Sicontiba, tendo os melhores preços de 

mercado, podendo inclusive o profissional da contabilidade se cadastrar como indicador e ter benefícios 

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

Confira os preços e agende sua certificação e de seu cliente, clique aqui para comprar ou ligue para Kelly, 

(41) 98512-6134 ou envie e-mail para curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br. 

Clique aqui e consulte a tabela de preços de todos os certificados digitais disponíveis para compra. 

 

Seminário Academia Empresa Fácil – 17 de julho – Inscrições Abertas gratuito 

Publicado em 14/06/2018 

 

Contadores da Sanepar aprovam o Acordo Coletivo de Trabalho para 2018-2019 

Publicado em 15/06/2018 
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Contadores Saneparianos. 

 

Hoje o SICONTIBA promoveu assembleia na SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná para 

tratar do Acordo Coletivo de Trabalho período 2018/2019. 

Na oportunidade foi colocada pelo presidente Hugo Catossi a proposta apresentada pela companhia, a qual 

é fruto de diversas reuniões. Foi aprovada por maioria a proposta da empresa, mantendo os benefícios 

conquistados. 

Dentre outros itens aprovados, constam alguns em destaque: reajustes salariais que partem de 4,04% indo 

ao mínimo de 2,00%, ou seja, em muito superior a inflação dos últimos 12 meses medido pelo INPC, 

acrescido do valor linear de R$ 105,00; reajuste do auxílio alimentação para R$ 1.051,92; e abono a ser 

pago no dia 28/12/2018 no valor equivalente a 110% de 1 remuneração base, acrescido do valor fixo de R$ 

2.316,58 (poderá haver a opção de antecipação da parcela fixa para o mês de agosto). 

Sobre o plano de cargos, carreiras e salários, o Sindicato continuará tentando que a progressão funcional 

seja vertical e não horizontal. 

 

Contadores que não estão lotados no endereço sede, inclusive do interior, votaram de forma online, a 

exemplo de Aparecido Custodio da Silva (Londrina/PR), Carlos Antonio de Matos Leão (Campo Largo/PR), 

Cristina Possato Duarte (Cascavel/PR) e Mauricio Pereira do Nascimento (Paranavaí/PR). 

Aproveitando a reunião dos presentes à assembleia, 40 contadores se associaram ao SICONTIBA, 

reconhecendo o importante trabalho que o sindicato vem desenvolvendo. 

O presidente Hugo ressaltou as reuniões, os encontros e os debates constantes, discutindo as dificuldades 

encontradas pela categoria dos profissionais da contabilidade no dia a dia. Exaltou que a luta precisa 

continuar, e mais, deve ser intensificada para que os inúmeros obstáculos ainda existentes na burocracia 

nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal) sejam combatidos diariamente e sem tréguas. 

Expôs que o SICONTIBA está cada vez mais forte e participativo, reconhecendo que os funcionários 

contadores (categoria diferenciada) da SANEPAR contribuem significativamente, contabilizando os 

recursos, investimentos, gastos, entre outros que são fundamentais para o planejamento e as políticas da 

empresa, transparência e gestão, motivos pelos quais estão de parabéns pela competência, 

profissionalismo, além do reconhecimento do trabalho do sindicato ante o bom número de associações. 

Muito obrigado pela confiança e deferência. 
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Passo seguinte, o presidente Hugo, acompanhado dos diretores do sindicato Luciano R. Barboza e Valmir 

dos Santos Pereira, juntamente com o doutor Ricardo Weber, entregou a comissão de negociação sindical 

da SANEPAR (Mário Luiz Pompei da Silva, Rosaldo Andrade e Tania Toniello) ofício formalizando a 

aprovação da maioria dos funcionários pelo aceite da proposta para o ACT 2018/2019. 

 

Ainda, o presidente visitou alguns contadores nos locais de trabalho, bem como o contabilista gerente 

financeiro Abel Demétrio e o gerente contábil Ozires Kloster (que no final de 2016 ganhou o prêmio de 

troféu transparência 2016 – 20º Prêmio Anefac-Fipecafi-Serasa Experian), enaltecendo na oportunidade o 

trabalho dos funcionários, presenteando Ozires com o livro IFRS – Aspectos Contábeis e Tributários 

(adequado à Lei nº. 12.973/2014), de autoria do excelentíssimo senhor Laudelino Jochem. 
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Presidente do Sicontiba assina Acordo Coletivo de Trabalho 2018-2019 representando os contadores 

empregados na Sanepar 

Publicado em 19/06/2018 

 

Momento de assinatura do Acordo pelos presidentes Hugo (presidente do Sicontiba) e Ricardo (presidente 

da Sanepar) 

O presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, juntamente com o diretor 

Luciano Barboza, esteve reunido com Ricardo Soavinski (presidente da Sanepar), com Ricardo Veronese 

(diretor administrativo da Sanepar), com a Comissão de Negociação Sindical da Sanepar e com os 

sindicatos dos economistas, dos arquitetos e das secretárias, assinando o acordo coletivo de trabalho para 

o período 2018/2019. 

Hugo Disse que as reuniões ocorridas, de discussão da pauta de reivindicações dos contadores, foram 

inteligentes e respeitosas, demandando vários encontros para fechar o acordo, inclusive para obtenção do 

aval do governo (pelo Conselho de Controle das Empresas Estatais). Elogiou também a comissão de 

negociação sindical da Sanepar nos nomes de Mário Luiz Pompei da Silva, Rosaldo Andrade e Tânia 

Toniello. 

Por fim, Hugo falou do importante trabalho dos contadores da Sanepar, que contribuem significativamente e 

são fundamentais para o sucesso e desenvolvimento da companhia. 

O Presidente da Sanepar, Ricardo Soavinski, externou o seu contentamento com o acordo firmado, 

mencionando que vai levar ao conhecimento da Governadora do Paraná Cida Borghetti. 
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2ª Rodada da 17ª Copa Sicontiba 

Publicado em 23/06/2018 

Nesta manhã de sábado, dia 23 de junho, foi realizada na sede campestre Irineu Zanuzzo a 2ª rodada da 

Copa Sicontiba, reunindo profissionais da contabilidade, funcionários de escritórios, estudantes e 

convidados especiais. 

 

Na foto, Fernando Palevoda (Coordenador do campeonato), Hugo Catossi (Presidente do Sicontiba) e José 

Carlos Lada (Secretário Geral do Sicontiba), que estiveram presentes, prestigiando os participantes num dia 

lindo de sol e céu claro. 

O presidente Hugo disse: “Com esse clima de Copa do mundo, os atletas estavam inspirados, 

protagonizando bons jogos e belos gols, sendo as partidas disputadas de forma competitiva, leal e com fair 

play”. 

 

 

Quer conferir a tabela de jogos, classificação, artilharia, cartões, clique aqui. 
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Sic   ib  p    v  cu      b   “ S cial – I pl          V lid    ” 

Publicado em 25/06/2018 

 

Com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos profissionais da contabilidade e demais profissionais 

interessados sobre eSocial – Implantação e Validação – Versão – 2.4.02 – Março/2018 – Inclusão da 

Reforma Trabalhista, o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) promoveu, com o apoio do 

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, no dia 25 de junho, um curso específico sobre o tema. 

Dentre os objetivos, visou apresentar aos participantes as últimas e atualizadas informações, afim de dar 

início definitivo ao processo interno de implementação da plataforma eSocial perante o fisco respectivo, 

sendo um arremate final do conhecimento prático sobre o tema. 

Quem ministrou o curso foi o Dr. Leandro A. Lunardi, que é Advogado atuante nas áreas do direito do 

Trabalho e Previdenciário, ex consultor, instrutor de cursos e coordenador das consultorias PR e SC, da 

IOB Informações Objetivas, por mais de 15 anos. Pós Graduado em Direito Positivo do Trabalho e 

Previdenciário, pela Faculdade de Direito de Curitiba. Sócio fundador e diretor técnico jurídico da ACTO 

Edição de Publicações Fiscais, redator do Boletim Informativo e Consultor Jurídico, desta mesma entidade. 

Sócio fundador e instrutor de cursos da ACTO Cursos de Legislação Empresarial, desde 1993. Palestrante 

e Instrutor permanente de entidades como CRCPR, CRCSC, SESCAP-PR, SESCAP CG, SESCON-SC, 

SESCON Grande Florianópolis, SESCON Blumenau, UNIFENACON, SICONTIBA-Sindicato dos 

Contabilistas de Curitiba, SINCONTÁBIL-Sindicato dos Contabilistas de Maringá, além de contratado de 

empresas particulares, atuantes na área de cursos presenciais e via satélite, tais como Labor Jurídico 

Cursos Empresariais, Contadez Cursos, Meta Cursos, Consult Cursos, Socion Trainning e outras. 

 

O Diretor de Cursos e Palestras, Juarez Dallagrana de Oliveira, fez a abertura do evento, mencionando as 

diversas atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em defesa e valorização do profissional da contabilidade, 

aproveitando a oportunidade para conclamar os profissionais a se associarem, informando aos presentes o 

clube de vantagens e benefícios que a entidade disponibiliza, clique aqui e saiba mais. 
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Complementando, Dallagrana ressaltou também que o Sicontiba fechou uma parceria para emissão de 

certificados digitais, já com atendimento a todo vapor na sede do Sicontiba, tendo os melhores preços de 

mercado, podendo inclusive o profissional da contabilidade se cadastrar como indicador e ter benefícios 

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

Confira os preços e agende sua certificação e de seu cliente, clique aqui para comprar ou ligue para Kelly, 

(41) 98512-6134 ou envie e-mail para curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br. 

Clique aqui e consulte a tabela de preços de todos os certificados digitais disponíveis para compra. 

Houve sorteio de brindes (kit churrasco e squeezes) pela parceira SOLUÇÃO DIGITAL com a participação 

da Diretora de Convênios Simone Vanni Soarez e do Diretor de Cursos Juarez Dallagrana, sendo os 

sorteados Eva Senoski Estivalet, Elaine Silva dos Reis e Wagner B. Szimzek. 

 

 

 

Sic   ib  p    v  cu      b   “Sub  i ui    T ibu á i  d  ICMS” 

Publicado em 28/06/2018 

 

Com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos profissionais da contabilidade e demais profissionais 

interessados sobre a substituição tributária do ICMS e suas novas regras, o Sicontiba (Sindicato dos 
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Contabilistas de Curitiba) promove, durante todo o dia de hoje, 28 de junho, com o apoio do Conselho 

Regional de Contabilidade do Paraná, um curso específico sobre o tema. 

Dentre os objetivos visa: orientar os participantes sobre as formas de substituição tributária, bem como 

calcular e efetuar a retenção do ICMS-ST nas operações que ocorrem no dia-a-dia destes profissionais, 

evitando AUTUAÇÕES FISCAIS. 

Quem está ministrando o curso 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, sendo instrutora de cursos há mais de 10 anos nas áreas de 

ICMS e IPI, além de ser professora de pós-graduação. 

O Diretor de Cursos e Palestras, Juarez Dallagrana de Oliveira, fez a abertura do evento, mencionando as 

diversas atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em defesa e valorização do profissional da contabilidade, 

aproveitando a oportunidade para conclamar os profissionais a se associarem, informando aos presentes o 

clube de vantagens e benefícios que a entidade disponibiliza, clique aqui e saiba mais. 

 

O Diretor de Cursos e Palestras, Juarez Dallagrana de Oliveira, fez a abertura do evento, mencionando as 

diversas atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em defesa e valorização do profissional da contabilidade, 

aproveitando a oportunidade para conclamar os profissionais a se associarem, informando aos presentes o 

clube de vantagens e benefícios que a entidade disponibiliza, clique aqui e saiba mais. 

 

Complementando, Dallagrana ressaltou também que o Sicontiba tem parceria para emissão de certificados 

digitais na sede do Sicontiba, atendimento já a todo vapor, tendo os melhores preços de mercado, podendo 

inclusive o profissional da contabilidade se cadastrar como indicador e ter benefícios como remuneração de 

12% sobre cada compra e obtenção de certificado gratuito pessoal. 

Confira os preços e agende sua certificação e de seu cliente, clique aqui para comprar ou ligue para Kelly, 

(41) 98512-6134 ou envie e-mail para curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br. 

Clique aqui e consulte a tabela de preços de todos os certificados digitais disponíveis para compra. 
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4ª Rodada da 17ª Copa Sicontiba 

Publicado em 09/07/2018 

Na manhã de sábado, dia 07 de julho, foi realizada na sede campestre Irineu Zanuzzo a 4ª rodada da Copa 

Sicontiba, reunindo profissionais da contabilidade, funcionários de escritórios, estudantes e convidados 

especiais. 

  

Na foto, José Carlos Lada (Secretário Geral) e o diretor Fernando Palevoda (Coordenador do campeonato), 

que estiveram presentes, dando apoio aos participantes num dia de partidas bem disputadas. 

As equipes vencedoras no fim de semana foram: Need for Sped FC, Consult Auditores, Real Curitiba e 

Falavinha. 

Confira a tabela de jogos, resultados, classificação, artilharia, cartões, clique aqui. 
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Novo Presidente do Sescap-PR visita o Sicontiba para tratar de diversos assuntos de interesse 

comum das entidades e da classe contábil 

Publicado em 13/07/2018 

 

O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, e o presidente do Sescap-PR, Alceu Dal Bosco. 

No dia 12 de julho, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi, 

recebeu a visita do novo presidente 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. 

Na ocasião, trataram de diversos assuntos de interesse comum entre as entidades e sobre parcerias 

visando a defesa e valorização dos profissionais da contabilidade. 

Hugo ressaltou a importância do trabalho institucional e social do Sicontiba, mediante as diversas ações 

desenvolvidas que valorizam a classe contábil, em especial os profissionais da contabilidade. 

 

Hugo disse: “Hoje em dia, ante a globalização e a atual conjuntura do país em que vivemos, para se ter 

êxito nos fins almejados, as parceiras com outras entidades são importantes para o bem comum, assim 

como também em relação aos profissionais da contabilidade, que devem estar abertos para novas 

possibilidades e novos desafios, seja no âmbito laboral com o constante aprimoramento técnico e 

intelectual, seja participando das entidades como associado, diretor, delegado sindical ou comparecendo 

nas assembleias. As categorias econômicas e profissionais clamam por uma maior participação”. 

Alceu assumiu a presidência em 01º de abril de 2018, sendo o prazo de vigência do mandato até 31 de 

março de 2022. Ambas as entidades, Sicontiba e Sescap-PR, alteraram os seus estatutos para permitir 

apenas mandato único, sem possibilidade de reeleição. 

Hugo desejou sucesso a toda a diretoria na gestão em curso e mostrou a Alceu a mais nova casa dos 

profissionais da contabilidade de Curitiba e Região, inaugurada recentemente em agosto de 2017, a qual 

conta com espaço próprio demonstrando inclusive as prioridades, os compromissos, a visão e a gestão em 

valores do Sicontiba. 
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Sic   ib  p    v  cu      b   “Luc   R  l   P   u id ” 

Publicado em 23/07/2018 

 

Com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos profissionais da contabilidade e demais profissionais 

interessados sobre Lucro Real e Lucro Presumido, o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) 

promoveu, durante o dia 23 de julho, com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, um 

curso específico sobre o tema. 

Dentre os objetivos visou: qualificar e capacitar os participantes sobre a correta forma de escrituração fiscal 

á luz do universo fiscal-contábil contemporâneo, respeitando a legislação otimização tempo e evitando 

possíveis problemas junto ao fisco, no cenário atual. O curso foi realizado com vários modelos e exemplos 

práticos. 

Quem ministrou o curso foi Lúcio Tomaz, que é Graduado em Ciências Contábeis com 28 anos de 

experiência em organização contábil, especialista em metodologia de ensino, pós-graduado em 
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Planejamento tributário, Professor acadêmico, Consultor, Palestrante, Articulador e estudioso tributário. 

Amplo conhecimento em abertura de empresas, registro de notas fiscais, mapas de cálculos, substituição 

tributária, nota fiscal eletrônica e apuração de impostos diretos e indiretos, bem como retenções. Atuação 

em conciliações bancárias e contabilização em geral, análise financeira e ciclos financeiros, análise das 

demonstrações contábeis, planejamento tributário e escrituração de livros em geral, bem como 

contabilização. 

 

O Diretor de Cursos e Palestras, Juarez Dallagrana de Oliveira, fez a abertura do evento, mencionando as 

diversas atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em defesa e valorização do profissional da contabilidade, 

aproveitando a oportunidade para conclamar os profissionais a se associarem, informando aos presentes 

o clube de vantagens e benefícios que a entidade disponibiliza, clique aqui e saiba mais. 

Complementando, Dallagrana ressaltou também que o Sicontiba tem parceria para emissão de certificados 

digitais na sede do Sicontiba, atendimento já a todo vapor, tendo os melhores preços de mercado, podendo 

inclusive o profissional da contabilidade se cadastrar como indicador e ter benefícios como remuneração de 

12% sobre cada compra e obtenção de certificado gratuito pessoal. 

Confira os preços e agende sua certificação e de seu cliente, clique aqui para comprar ou ligue para Kelly, 

(41) 98512-6134 ou envie e-mail para curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br. 

Clique aqui e consulte a tabela de preços de todos os certificados digitais disponíveis para compra. 

 

Sobre o curso, o participante contador Joelson Mathias mencionou: “Estou satisfeito com o curso promovido 

pelo Sicontiba com o apoio do CRCPR, pois me atualizei em um tema muito importante para as empresas e 

profissionais da contabilidade como o Lucro Real e Presumido. O palestrante Lúcio Tomaz demonstrou uma 

ótima capacidade didática, facilitando a absorção do conhecimento pelos participantes.” 

 

http://www.sicontiba.com.br/noticias/associado-do-sicontiba-confira-seus-beneficios/
https://solucaodigitalsc.gfsis.com.br/gestaofacil/publico/RealizarPedido?&local=134
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2018/05/Tabela-pre%C3%A7os-2018-Certificado-Digital.jpg
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Sicontiba divulga Nota de Repúdio contra a Serasa Empreendedor 

Publicado em 27/07/2018 

 

NOTA DE REPÚDIO 

Sicontiba divulga Nota de Repúdio contra a Serasa Empreendedor 

O Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e região (SICONTIBA), fundado em 1923, se manifesta 

repudiando a Serasa Empreendedor em relação à divulgação em página virtual e correio eletrônico, tendo 

como assunto “SUA CONTABILIDADE POR UM PREÇO JUSTO. CONFIRA!”, em que pasmem, 

mencionando parceria com uma empresa de contabilidade específica, questiona explicitamente ao público 

se estão pagando um preço justo pelos serviços de Contabilidade, ao passo que acessando os links 

disponíveis vinculados é possível visualizar proposta de serviços de abertura de empresa de forma gratuita 

e contabilidade online mensal.  

E mais, afirma e garante que pela parceria estariam desburocratizando a contabilidade e que tudo é 

resolvido em relação às obrigações, aos impostos e as notas fiscais. 

 Ainda, para completar, sugerem a troca de contabilidade de uma forma mais fácil do que se imagina (na 

forma de portabilidade), passando a serem executados os serviços por suposto maior escritório de 

contabilidade existente no país.  

O SICONTIBA, que é a entidade que valoriza e defende os interesses coletivos dos profissionais da 

contabilidade de Curitiba e região, expressa o seu veemente repúdio à conduta da SERASA 

EMPREENDEDOR. 

O SICONTIBA ressalta que existem princípios básicos expressos no Código de Ética Profissional do 

Contador, prevendo nortes direcionados em relação à concorrência, vedações na cobrança de honorários 

aviltantes, e condutas a serem seguidas para a concretização da valorização profissional.  

A divulgação com as referidas perguntas despropositadas e sugestões ao público não estão em 

consonância com as regras de conduta estipuladas e com os costumes, já que antes de tudo é preciso 

exaltar que o serviço de contabilidade é uma ciência social, que reflete na vida de toda sociedade, seja por 
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meios da obrigatoriedade da contabilidade para as empresas, seja na utilização para arrecadação de 

impostos pelos governos. 

A conduta do Contabilista com relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de consideração, 

respeito, apreço e solidariedade, em consonância com os postulados de harmonia da classe. São vários 

fatores, inclusive a confiabilidade, que devem ser analisados e observados para que seja perfectibilizada a 

relação contador-cliente.  

Sabe-se que para ser cumprida na totalidade as obrigações acessórias não basta o correto serviço do 

profissional da contabilidade, pois antes se faz necessário receber a documentação do cliente de forma 

regular, extratos e diversos dados para a correta inserção nos sistemas e prestação dos serviços. Assim, 

não se pode garantir sucesso com o cumprimento de todas as obrigações acessórias.  

O SICONTIBA faz campanha constante de valorização profissional e orienta que é de extrema importância 

que o profissional, antes de dizer o preço de honorários: 

 conheça a empresa, o cliente; 

 conheça os serviços que se fazem necessários e que serão prestados; 

 analise o grau de responsabilidade e complexidade do serviço; 

 analise o tempo para a execução das tarefas; 

 analise o potencial do cliente; 

 consulte a planilha referencial/orientativa de custos disponibilizada pelo Sindicato; 

 não faça propaganda enganosa ou abusiva e exagerada. 

Na execução dos serviços, é de suma importância que o profissional: 

 atue de forma zelosa, velando pela idoneidade moral; 

 atue sob a premissa de solidariedade profissional, respeitando os colegas de profissão; 

 faça um contrato escrito de prestação de serviços, de forma detalhada; 

 respeite o código de ética profissional; 

 mantenha-se atualizado, participando de constante capacitação e aprimoramento profissional em 
educação continuada; 

 contribua com os clientes na gestão estratégica, dando todo o assessoramento pertinente com 
clareza e objetividade, encontrando os erros e acertos, demonstrando assim que o profissional da 
contabilidade é o maior parceiro do empreendedor; 

 faça valer sua responsabilidade técnica, aplicando corretamente os princípios e normas contábeis 
vigentes; 

 preze pela formalidade e cumprimento de prazos. 

O SICONTIBA diz NÃO para a autodesvalorização profissional! 

Diante do acima exposto, a SERASA EMPREENDEDOR não pode fazer divulgação indagando “SUA 

CONTABILIDADE POR UM PREÇO JUSTO. CONFIRA!” A profissão contábil é regulamentada e não 

aceitamos a SERASA divulgar o acima. Igualmente, uma empresa de contabilidade afirmar que está 

desburocratizando a contabilidade não merece nossa concordância, pois é uma ciência e tudo que envolve 

a contabilidade é disciplinado por leis e normas. 

Por isso, o Sicontiba, em nome da classe contábil de Curitiba e Região, repudia a divulgação infeliz da 

SERASA EMPREENDEDOR. 

Curitiba, 27 de julho de 2018. 

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA 

Encerrada a 1ª fase da 17ª Copa Sicontiba de Futebol Suíço 

Publicado em 06/08/2018 
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Na manhã de sábado, dia 04 de agosto, foi realizada na sede campestre Irineu Zanuzzo a 7ª e última 

rodada da 1ª fase da 17ª Copa Sicontiba de Futebol Suíço, reunindo profissionais da contabilidade, 

funcionários de escritórios, estudantes e convidados especiais. 

 

 

 

 

Na foto, Dirceu Vaz (representando o presidente Hugo Catossi) e José Carlos Lada (Secretário Geral do 

Sicontiba), que estiveram presentes, prestigiando os participantes num dia de jogos decisivos para 

classificação a próxima fase. 

 

Após 7 rodadas, abaixo a classificação da 1ª fase da competição. 
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A artilharia até o momento. 

 

Dia 11 de agosto haverá os jogos de repescagem para definição da equipe a conseguir a última vaga para 

as semifinais a serem realizadas em 18 de agosto. 

 

Quer conferir o link específico do torneio com a tabela de jogos, classificação, artilharia, cartões, clique aqui. 

Sic   ib  p    v  cu      b   “F lh  d  Pg      S ci l” 

Publicado em 09/08/2018 
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Com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos profissionais da contabilidade e demais profissionais 

interessados sobre a Folha de Pagamento – Auditoria e Preparação/Ambientação para o eSocial, o 

Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) promove, durante todo o dia de hoje, 09 de agosto, com o 

apoio do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, um curso específico sobre o tema. 

 

Dentre os objetivos visa: treinamento para adequação e preparação da atual folha, aos moldes do eSocial, 

sob pena de inadequação objetiva e respectivas consequências fiscais, abordando e analisando as medidas 

a serem adotadas para a perfeita confecção da nova folha de pagamentos, enfocando o que de mais 

importante apresenta-se na estrutura do eSocial, para a harmonização dos lançamentos mensais em folha, 

permitindo o equilíbrio da folha de pagamentos, diante das exigências legais, mais precisamente fiscais, 

tributárias e trabalhistas. 

Quem está ministrando o curso é o Dr. Leandro A. Lunardi, que é Advogado atuante nas áreas do direito do 

Trabalho e Previdenciário, ex consultor, instrutor de cursos e coordenador das consultorias PR e SC, da 

IOB Informações Objetivas, por mais de 15 anos. Pós Graduado em Direito Positivo do Trabalho e 

Previdenciário, pela Faculdade de Direito de Curitiba. Sócio fundador e diretor técnico jurídico da ACTO 

Edição de Publicações Fiscais, redator do Boletim Informativo e Consultor Jurídico, desta mesma entidade. 

Sócio fundador e instrutor de cursos da ACTO Cursos de Legislação Empresarial, desde 1993. Palestrante 

e Instrutor permanente de entidades como CRCPR, CRCSC, SESCAP-PR, SESCAP CG, SESCON-SC, 

SESCON Grande Florianópolis, SESCON Blumenau, UNIFENACON, SICONTIBA-Sindicato dos 

Contabilistas de Curitiba, SINCONTÁBIL-Sindicato dos Contabilistas de Maringá, além de contratado de 

empresas particulares, atuantes na área de cursos presenciais e via satélite, tais como Labor Jurídico 

Cursos Empresariais, Contadez Cursos, Meta Cursos, Consult Cursos, Socion Trainning e outras. 

 

O Presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, fez a abertura do evento, acompanhado do Diretor de Cursos e 

Palestras, Juarez Dallagrana de Oliveira, mencionando as diversas atividades desenvolvidas pelo Sicontiba 

em defesa e valorização do profissional da contabilidade, aproveitando a oportunidade para conclamar os 

profissionais a se associarem, informando aos presentes o clube de vantagens e benefícios que a entidade 

disponibiliza, clique aqui e saiba mais. 

 

Ressaltou também que o Sicontiba tem parceria para emissão de certificados digitais na sede do Sicontiba, 

atendimento já a todo vapor, tendo os melhores preços de mercado, podendo inclusive o profissional da 

contabilidade se cadastrar como indicador e ter benefícios como remuneração de 12% sobre cada compra e 

obtenção de certificado gratuito pessoal. 
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Confira os preços e agende sua certificação e de seu cliente, clique aqui para comprar ou ligue para Kelly, 

(41) 98512-6134 ou envie e-mail para curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br. 

Clique aqui e consulte a tabela de preços de todos os certificados digitais disponíveis para compra. 

 

 

 

Parceria do Sicontiba com Mongeral Aegon Seguros e Previdência oferece soluções de proteção 

financeira para você e sua família 

Publicado em 09/08/2018 

Está precisando contratar um Seguro de Vida ou um Plano de Previdência Privada? Fale com a Mongeral 

Aegon, a mais nova parceira do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), que oferece soluções, 

atendimento personalizado e preços especiais para profissionais da contabilidade de Curitiba e Região. 

 

Momento em que a parceria foi firmada pelo presidente do Sicontiba, Hugo Catossi (no centro). Na 

esquerda: Fabiane Andreatta (corretora da Mongeral) e Daniele Martinazzo (gerente comercial da 

Mongeral). Na direita: Simone Vanni (Diretora Assistencial do Sicontiba) e Francicleide Vaz (corretora da 

Mongeral). 
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Na expectativa de trazer para os profissionais da contabilidade mais ferramentas e segurança para o seu 

planejamento financeiro, anunciamos a parceria com a Mongeral Aegon Seguros e Previdência. 

A empresa é especialista no desenvolvimento de soluções personalizadas em seguros de vida e planos de 

previdência privada, sendo uma das dez maiores seguradoras independentes do Brasil, com quase 200 

anos de atividades ininterruptas no país. 

Atualmente, a Mongeral Aegon conta com 40 escritórios comerciais espalhados pelo Brasil, que servem de 

base para o trabalho de seis mil corretores parceiros. São mais de dois milhões de clientes, cerca de R$ 

334 bilhões assegurados e mais de R$ 366 milhões pagos em benefícios para seus clientes. 

A Seguradora possui linhas de seguros de vida e previdência privada voltadas para os mais diversos perfis 

e faixas de renda, com alta flexibilidade. São soluções diversas que protegem sua renda, seus dependentes 

e seu patrimônio com seguros vitalícios ou por prazo determinado. Além de planos de previdência com 

ótimo histórico de rendimento, taxas competitivas e com possibilidade de benefício fiscal na sua declaração 

de Imposto de Renda. 

Os profissionais da contabilidade terão ao seu dispor uma consultoria individual para analisar seu perfil e 

suas necessidades de planejamento e proteção financeira. São inúmeras as possibilidades de benefícios 

pessoais e familiares. 

Solicite uma consultoria sem compromisso com as consultoras: 

Cleide (41) 99957-4136 

Fabiane (41) 98801-9884 

Conheça mais sobre a Mongeral Aegon em https://www.mongeralaegon.com.br/ 

Feliz Dia dos Pais, 12 de Agosto! 

Publicado em 10/08/2018 

 

 

https://www.mongeralaegon.com.br/
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2º InterContábeis (torneio de futebol) já tem logo e data definida: dia 15 de setembro 

Publicado em 13/08/2018 

Está vindo aí o 2º InterContábeis – Torneio de Futebol Suíço dos Estudantes de Ciências Contábeis do 

Paraná, sendo um evento de sucesso que pretende integrar estudantes de contabilidade, os profissionais 

da área e entusiastas da classe. 

A competição será realizada no dia 15 de setembro, na Sede Campestre Irineu Zanuzzo, do Sicontiba 

(Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), em Colombo. 

O 2º InterContábeis é fruto de uma parceria entre o Sicontiba e a Comissão de Jovens Lideranças 

Contábeis no Paraná (CRC Jovem PR). 

Confira a logo oficial e informações do torneio abaixo. 

 

O torneio contará com a presença de 10 times de futebol masculino e haverá a participação de 2 times 

feminino. 

Após a premiação e cerimônia de encerramento, haverá um churrasco de integração entre todos da classe 

contábil e convidados. Todos os atletas que jogarão terão direito a pulseiras que darão acesso a um open 

food garantido. 

Convidados e demais podem adquirir no local por R$20,00. A música ao vivo é garantida. Nesta edição, o 

Chopp de qualidade já é realidade, além de surpresas no decorrer do evento. O evento contará com 

completa cobertura jornalística. 

Poderão participar deste evento os estudantes (mediante comprovação de matrícula) do curso de 

graduação em Ciências Contábeis no estado do Paraná. Demais graduações e matrículas não 

comprovadas não serão aceitas para a participação como atleta no evento. 

O torneio contará com a participação de árbitros profissionais. 

O valor de inscrição da Copa será de R$250,00 por time, sendo limitado a até 16 atletas. 

Segundo Guilherme Pelanda (um dos organizadores integrante do CRCPR Jovem), o evento é 

importantíssimo para que os estudantes possam se aproximar da profissão, ampliando a rede de contatos, 

o network e trocando experiências com os profissionais. 
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Para Hugo Catossi, presidente do Sicontiba, 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. 

 

Presidente Hugo dando o ponta pé inicial da 1ª edição do Torneio em 2017 

Para mais informações, regulamento do campeonato, ficha de inscrição e meios de pagamento, entre em 

contato com o CRCJovemPR, através dos responsáveis abaixo: 

Guilherme Pelanda – (41) 9 9822-9428 – pelandaguilherme@gmail.com  

Everson Lopes – (41) 9 9624-9485 – everson@lopesprada.com.br 

Acesse e acompanhe as informações do torneio pelo facebook, clique aqui. 

Fotos da 1ª edição em 2017. 

 

 

 

 

Sic   ib  p    v  cu      b   “P i cip i  Op    õ   Fi c i ” 

Publicado em 14/08/2018 
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Com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos profissionais da contabilidade e demais profissionais 

interessados sobre as principais operações fiscais, o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) 

promove, durante todo o dia de hoje, 14 de agosto, com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade do 

Paraná, um curso específico sobre o tema. 

Dentre os objetivos visa: a compreensão das operações que ocorrem no dia a dia dos profissionais da área 

tributária/fiscal, bem como a compreensão dos objetivos e técnicas envolvidas, baseada na legislação 

tributária aplicáveis à essas operações de modo a evitar erros e consequentemente evitar autuações fiscais. 

Quem está ministrando o curso 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, sendo instrutora de cursos há mais de 10 anos nas áreas de 

ICMS e IPI, além de ser professora de pós-graduação. 

 

O Diretor de Cursos e Palestras, Juarez Dallagrana de Oliveira, fez a abertura do evento, mencionando as 

diversas atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em defesa e valorização do profissional da contabilidade, 

aproveitando a oportunidade para conclamar os profissionais a se associarem, informando aos presentes o 

clube de vantagens e benefícios que a entidade disponibiliza, clique aqui e saiba mais. 

 

Complementando, Dallagrana ressaltou também que o Sicontiba tem parceria para emissão de certificados 

digitais na sede do Sicontiba, atendimento já a todo vapor, tendo os melhores preços de mercado, podendo 

inclusive o profissional da contabilidade se cadastrar como indicador e ter benefícios como remuneração de 

12% sobre cada compra e obtenção de certificado gratuito pessoal. 

Confira os preços e agende sua certificação e de seu cliente, clique aqui para comprar ou ligue para Kelly, 

(41) 98512-6134 ou envie e-mail para curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br. 

Clique aqui e consulte a tabela de preços de todos os certificados digitais disponíveis para compra. 
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Abriu-se um espaço para as corretoras Cleide e Fabiane fazerem uma breve exposição sobre a 

MONGERAL AEGON Seguros e Previdência, informando a nova parceria recentemente firmada com o 

Sicontiba visando oferecer soluções de proteção financeira para os profissionais da contabilidade e suas 

famílias. 

Foi exposto que a Mongeral é especialista no desenvolvimento de soluções personalizadas em seguros de 

vida e planos de previdência privada, sendo uma das dez maiores seguradoras independentes do Brasil, 

com quase 200 anos de atividades ininterruptas no país, contando com 40 escritórios comerciais 

espalhados pelo Brasil, que servem de base para o trabalho de seis mil corretores parceiros. São mais de 

dois milhões de clientes, cerca de R$ 334 bilhões assegurados e mais de R$ 366 milhões pagos em 

benefícios para seus clientes. 

A Seguradora possui linhas de seguros de vida e previdência privada voltadas para os mais diversos perfis 

e faixas de renda, com alta flexibilidade. São soluções diversas que protegem sua renda, seus dependentes 

e seu patrimônio com seguros vitalícios ou por prazo determinado. Além de planos de previdência com 

ótimo histórico de rendimento, taxas competitivas e com possibilidade de benefício fiscal na sua declaração 

de Imposto de Renda. 

Os profissionais da contabilidade terão ao seu dispor uma consultoria individual para analisar seu perfil e 

suas necessidades de planejamento e proteção financeira. São inúmeras as possibilidades de benefícios 

pessoais e familiares. 

Para agendar uma consultoria sem compromisso com as consultoras: 

Cleide (41) 99957-4136 – francicleide.vaz@hotmail.com 

Fabiane (41) 98801-9884 – fabi29.andreatta@gmail.com 

Conheça mais sobre a Mongeral Aegon em https://www.mongeralaegon.com.br/. 

 

Houve sorteio de um brinde pela nova parceira MONGERAL AEGON, sendo o sorteado André G. Degraf 

Uchoa. 

 

https://www.mongeralaegon.com.br/
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Sicontiba 95 anos 

Publicado em 19/08/2018 

 

 

Definida a última vaga para as semifinais da 17ª Copa Sicontiba de Futebol Suíço 

Publicado em 20/08/2018 
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Na manhã de sábado, dia 18 de agosto, foi realizada na sede campestre Irineu Zanuzzo a rodada de 

repescagem que definiu o último time a se classificar para as semifinais da 17ª Copa Sicontiba de Futebol 

Suíço. 

 

A equipe vencedora da repescagem foi a NEED FOR SPED, garantindo uma vaga nas semifinais a serem 

realizadas em 25 de agosto. 

 

Na foto, da esquerda para a direita: Vilson de Oliveira (Diretor de Esportes do Sicontiba), Renata e Sueli 

(Árbitras) e Fernando Palevoda (Diretor do Sicontiba), que estiveram presentes, prestigiando os 

participantes num dia de jogos decisivos para a definição do último semifinalista da competição. 

 

As semifinais serão disputadas pelas seguintes equipes: 

REAL CURITIBA x NEED FOR SPED 

CONSULT AUDITORES x CONTABOLEIROS 

Quer conferir o link específico do torneio com a tabela de jogos, classificação, artilharia, cartões, clique aqui. 

Sicontiba em Ação 

Publicado em 20/08/2018 

Reuniram-se no dia 16 de agosto, na sede administrativa do Sicontiba, os membros efetivos do Conselho 

Fiscal da entidade, para o exame trimestral dos documentos e demonstrações contábeis, na ocasião 
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referente aos meses de abril, maio e junho de 2018, sendo aprovado por unanimidade, respeitadas as 

normas estatutárias. 

No portal da transparência é possível visualizar todas as atividades, demonstrações contábeis e prestação 

de contas, clique aqui. 

 

Na foto, Hugo Catossi (presidente do Sicontiba), Carlos A. Bittencourt (presidente do Conselho Fiscal) e 

Ozires Kloster (membro efetivo do Conselho Fiscal). 

 

Já no dia 17 de agosto, também na sede administrativa do Sicontiba, mediante parceria com a Domínio, 

realizou-se nos períodos da manhã e da tarde um treinamento de contadores sobre o eSocial: Folha. 

O Presidente Hugo Catossi desejou boas vindas aos contadores e contadoras e disse: “Como é bom ver os 

profissionais da contabilidade de diversas localidades na sede do Sicontiba, muitos conhecendo nossa casa 

pela primeira vez, em especial nesta ocasião para aprimorar os conhecimento sobre esse tema do 

momento, o eSocial.“ 

Fernando Kuhn esteve presente, representando a Domínio. 

 

Hugo também mencionou as diversas atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em defesa e valorização do 

profissional da contabilidade, aproveitando a oportunidade para conclamar os profissionais a se associarem, 

informando aos presentes o clube de vantagens e benefícios que a entidade disponibiliza, clique aqui e 

saiba mais. 

Complementando, ressaltou também que o Sicontiba tem parceria para emissão de certificados digitais na 

sede do Sicontiba, atendimento já a todo vapor, tendo os melhores preços de mercado, podendo inclusive o 

profissional da contabilidade se cadastrar como indicador e ter benefícios como remuneração de 12% sobre 

cada compra e obtenção de certificado gratuito pessoal. 
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Confira os preços e agende sua certificação e de seu cliente, clique aqui para comprar ou ligue para Kelly, 

(41) 98512-6134 ou envie e-mail para curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br. 

Clique aqui e consulte a tabela de preços de todos os certificados digitais disponíveis para compra. 

 

Parceria do Sicontiba com BSSP Centro Educacional oferece descontos em Cursos de Pós-

Graduação 

Publicado em 31/08/2018 

Nova Parceria do Sicontiba com a BSSP Centro Educacional oferece descontos em Cursos de Pós-

Graduação ao profissionais da contabilidade que estejam regulares junto ao SICONTIBA. 

 

Como está o seu mercado de trabalho? Quais são as oportunidades para quem domina as novas 

ferramentas de ESOCIAL e compreende a complexidade e aplicabilidade da nova legislação trabalhista? 

Percebe algum sinal vermelho, alertando você sobre a necessidade de possuir mais conhecimento? Que 

tipo de profissional você é? Aquele que observa o perigo e age; ou um profissional que mesmo percebendo 

o risco eminente, acaba adiando tomadas de decisões? Se sua empresa já iniciou a implantação do Esocial, 

tenho certeza que você tem a resposta para cada uma dessas perguntas. 

O Mundo do Departamento Pessoal está em ebulição e quem governa as novas ferramentas, tem o 

mercado inteiro para explorar.  A BSSP Centro Educacional, em parceria com a Professora Zenaide 

Carvalho, lançou o MBA Legislação Trabalhista e Direito Previdenciário turma 100% presencial. 

Em Curitiba-PR apenas restam as últimas vagas para a turma que está confirmada para 14, 15 e 16 de 

setembro que acontecerá no Hotel Slaviero Conceptual Full Jazz, no bairro Batel. 

Esse MBA irá garantir que você trabalhe de forma assertiva, entenda cada uma das inconsistências e tenha 

condições técnicas de trabalhar de forma estratégica dentro do departamento. Além disso, você será 

encorajado a se projetar no mercado de forma ativa, tento totais condições de ser Consultor, realizar 

treinamentos e Workshop para outros profissionais da área, seu nível de consciência em relação as 

oportunidades que estão diante de você aumentaram substancialmente com essa Pós-Graduação. 

O que está faltando para você dar esse importante passo em sua vida profissional? 
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Entre em contato e saiba mais: 

Adrielly Taucci (62) 99345-9649 WhatsApp 

E-mail: adrielly.taucci@bsspce.com.br. 

Consult Auditores é Campeã da 17ª Copa Sicontiba de Futebol Suíço; Real Curitiba em 2º; Need for 

Sped em 3º e Contaboleiros em 4º 

Publicado em 03/09/2018 

 

Equipe Consult Auditores, campeã. 

 

Em uma final daquelas “de arrepiar”, após empate no tempo normal, nos pênaltis a equipe Consult 

Auditores derrotou a Real Curitiba, sagrando-se a grande campeã da 17ª Copa Sicontiba. O 3º lugar ficou 

com a equipe estreante Need for Sped, que venceu os Contaboleiros. 

 

O troféu de goleiro menos vazado ficou com Rafael Gaspar (equipe Real Curitiba); o de artilheiro com 

Matheus Machado (equipe Need for Sped). Quem ergueu o troféu de time mais disciplinado (fair play) foi o 

Real Curitiba. 

 

mailto:adrielly.taucci@bsspce.com.br
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Equipe Real Curitiba, vice-campeã e fair play do torneio. 

A final, a disputa pelo terceiro lugar e a cerimônia de encerramento da Copa foi realizada na manhã de 

sábado, dia 01º de setembro, na sede campestre Irineu Zanuzzo do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas 

de Curitiba), em Colombo. 

Foram 8 equipes na disputa: Audiconsul, Consult Auditores, Contaboleiros, Falavinha, MV Contabilidade, 

Need for Sped, Real Curitiba e Roiters. 

 

O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, comandou a cerimônia, destacando 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. 

Disse Hugo: “Agradecemos as equipes vencedoras pela participação e pelos excelentes jogos que tivemos 

a oportunidade de assistir e também as equipes que não se classificaram. De um modo geral, todos os 

participantes foram vencedores, pois ganharam, com certeza, mais amigos”. Como diz o ditado: Os 

vitoriosos tem muitos amigos, porém os vencidos, esses sim, tem verdadeiros amigos“. 

 

Presidente Hugo assistindo a final, acompanhado de sua esposa e do Diretor Bruno Vosgerau. 

Hugo elogiou a comissão de esportes do Sicontiba (no nome do Diretor Fernando Palevoda) que coordenou 

o campeonato. Agradeceu também a equipe de arbitragem formada por Sueli e Renata. 

Fez menção de ressaltar os parceiros patrocinadores: Vereador Helio Wirbiski (troféus), Solução Digital, 

BSSP Centro Educacional, Morona Contabilidade, MV Contabilidade, RRP Contabilidade, Vosgerau & Silva 

Contabilidade e Munhoz Contabilidade. 
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Presidente Hugo assistindo a final, acompanhado de sua esposa e do Diretor Bruno Vosgerau. 

O representante da Consult Auditores recebe o troféu de campeão das mãos do presidente Hugo. 

 

Foi também entregue à Consult Auditores o troféu de Campeã do Torneio Início das mãos do Diretor de 

Esportes do Sicontiba, Vilson Oliveira 

 

O representante do time Real Curitiba recebe o troféu de vice-campeão das mãos do 2º Secretário do 

Sicontiba, Fernando Palevoda. 

 

O representante da equipe Need for Sped recebe o troféu de terceiro colocado das mãos do 2º Vice-

Presidente do Sicontiba, Dirceu Vaz 

 

O representante do time Contaboleiros recebe o troféu de quarto colocado das mãos do Tesoureiro Geral 

do Sicontiba, José Eurides. 
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O Diretor do Sicontiba, Bruno Vosgerau, entrega o troféu de time mais disciplinado (fair play) para o 

representante da equipe Real Curitiba 

 

Matheus Machado, da equipe Need for Sped, recebe o troféu de artilheiro das mãos do ex-presidente do 

Sicontiba, Narciso Doro 

 

 

O Secretário Geral do Sicontiba, José Carlos Lada, entrega o troféu de goleiro menos vazado a Rafael 

Gaspar, da equipe Real Curitiba 

Depois das premiações houve um almoço de confraternização entre os atletas, amigos e familiares. 
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Confira o link específico do torneio com a tabela de jogos, classificação final, artilharia, cartões, clique aqui. 

Sic   ib  p    v  cu      b   “ S ci l   R f     T  b lhi   ” 

Publicado em 11/09/2018 

 

Com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos profissionais da contabilidade e demais profissionais 

interessados sobre o eSocial e a Reforma Trabalhista, o Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) 

promove, durante todo o dia de hoje, 11 de setembro, com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade 

do Paraná, um curso específico sobre o tema. 

Dentre os objetivos visa: preparar os participantes para o novo Sistema eSocial em época de Reforma 

Trabalhista. Orientar como avaliar os procedimentos internos das Empresas frente à nova legislação e 

reduzir riscos de autuações ou processos trabalhistas indesejados. 

Quem está ministrando o curso é a Dra. Christina Pila, que é Advogada, assessora jurídica e empresarial, 

em caráter preventivo e contencioso, incluindo auditorias. Consultora de empresas, com mais de 20 anos de 

experiência na área trabalhista e previdenciária, 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. Professora universitária (1994 – 1998 – Universidade Estadual de Londrina). Pós-Graduada em 

Direito Civil, Processo Civil, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho (pós reforma trabalhista). Diretora 

da empresa Teles e Pila Treinamento. Autora e revisora de obras e artigos jurídicos. 

 

http://www.webcup.com.br/campeonato/17a-copa-sicontiba-1521146706
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Abriu-se um espaço para as representantes da BSSP Centro Educacional, Claudia (na foto) e Rúbia, 

fazerem uma breve exposição sobre a nova parceria firmada com o Sicontiba, que oferece descontos em 

Cursos de Pós-Graduação aos profissionais da contabilidade que estejam regulares junto ao sindicato. 

Foi comentado que a BSSP Centro Educacional, em parceria com a Professora Zenaide Carvalho, 

conforme folder de divulgação abaixo, lançou o MBA Legislação Trabalhista e Direito Previdenciário turma 

100% presencial. Em Curitiba-PR apenas restam as últimas vagas para a turma que está confirmada para 

14, 15 e 16 de setembro que acontecerá no Hotel Slaviero Conceptual Full Jazz, no bairro Batel. 

Houve sorteio de dois brindes pela nova parceira BSSP Centro Educacional, sendo os sorteados Márcia de 

F. Devorak e Marinelio A. Santos. 

 

 

 

 

Realizado o 2º Intercontábeis – Torneio de Futebol Suíço dos Estudantes de Ciências Contábeis do 

Paraná 

Publicado em 17/09/2018 
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No sábado, dia 15 de setembro, na sede campestre Irineu Zanuzzo, foi realizado o 2º torneio de futebol 

suíço entre estudantes de ciências contábeis, profissionais da área e entusiastas da classe. 

Hugo Catossi, presidente do Sicontiba, disse: “A bola rolou mais uma vez em nossa linda sede campestre, 

desta feita para a 2ª edição do campeonato Intercontábeis. É uma alegria imensa ver os atuais e futuros 

profissionais da contabilidade interagindo na sede campestre dos Associados do Sicontiba. Sede campestre 

esta, em Colombo, que recebe muitas visitas dos associados e convidados, a qual inclusive já conta com 

várias reservas para o mês de dezembro. Parabenizo de um modo geral todos os participantes, 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.” 

 

Ao todo foram 160 participantes, 10 times masculinos e 02 equipes femininas. 

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. 
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Na foto, representando o presidente do Sicontiba Hugo Catossi, o Vice-Presidente Dirceu Vaz e o Diretor 

Fernando Palevoda fazendo menção especial ao trabalho desenvolvido por Guilherme Pelanda (CRC 

Jovem PR), sem o qual o evento não teria tido tanto sucesso. 

Clique aqui e confira o vídeo oficial do evento e do cerimonial de encerramento. 
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Após a premiação e cerimônia de encerramento, houve um churrasco (com muita música ao vivo e 

diversão) de integração entre todos da classe contábil e convidados. 

 

 

O Sicontiba apoiou o evento, que contou com patrocinadores, como as empresas: Domínio Sistemas, 

Contabiliza Aqui, MV Contabilidade, Lecheta Contabilidade, RDW Soluções Contábeis, Pelanda 

Contabilidade, Contabilidade Iguaçu, Lopes e Sprada Contabilidade, Novak Contabilidade e Bonsenhor 

Contabilidade. 

Indique Certificado Digital no Sicontiba e tenha vantagens 

Publicado em 04/10/2018 
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Ao Associado do Sicontiba 

Publicado em 05/10/2018 

Prezado Associado do Sicontiba, 

Somos um Sindicato sério com 95 anos de existência, o qual 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 abrange aproximadamente 14 mil profissionais, distribuídos em 29 cidades 

(Curitiba e Região). 

Associado, está a sua disposição um clube de serviços e vantagens: 

Assessoria Jurídica gratuita, com orientações e auxílio em assuntos relacionados as questões trabalhistas, 

sindicais e contábeis. 

Homologação de transferência de escrita e de responsabilidade técnico contábil, intermediada por um 

advogado que auxilia na formalização da entrega de toda a documentação da empresa ao novo 

responsável técnico, inclusive em muitas vezes mediando e resolvendo conflitos e pendências. 

Utilização da sede campestre Irineu Zanuzzo em Colombo de forma gratuita ao associado e dependentes – 

é só agendar pelo telefone (41) 3077-3553 ou via e-mail sicontiba@sicontiba.com.br. 

Participação em diversos cursos da área contábil e temas importantes com valores de inscrição reduzidos 

para você que é associado e respectivos funcionários, chegando ao desconto de 50% (a partir de R$ 

80,00). Clique aqui e saiba mais. 

Utilização do cartão ALLSUL, que possibilita descontos das mais variadas formas em diversos 

estabelecimentos, produtos e serviços, tais como faculdades, colégios, escolas de idiomas,  farmácias de 

manipulação, restaurantes, eletrodomésticos, passagens aéreas, inclusive em alguns casos chegando a 

60%, entre outros benefícios. 

Inúmeros convênios e parcerias ao seu dispor, a exemplo da adesão ao plano de saúde UNIMED, seguros 

de vida e previdência com a Mongerau Aegon, renda extra via indicação de produtos PAT Abrapetite, 

atendimento especial em corretagem de seguros, bolsas de estudos em faculdade, atendimento 

odontológico com preço reduzido, descontos na utilização de apartamentos na Associação Banestado Praia 

de Leste em frente ao mar. Clique aqui e veja todos. 

Certificação Digital no Sicontiba com emissão fácil, rápida, segura e em excelente localização (inclusive se 

for o caso podemos fazer o atendimento in loco). Temos os melhores preços de mercado, podendo o 

parceiro profissional da contabilidade se cadastrar como indicador e ter benefícios como obtenção de 

certificado gratuito pessoal e remuneração de 12% sobre cada compra efetivada na indicação de clientes. 

Confira os preços e agende sua certificação e de seu cliente, clique aqui para comprar ou ligue para 

(41) 98512-6134 ou envie e-mail para curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br. 

e-CPF A1 – R$ 99,00 

e-CPF CARTÃO 3 ANOS – R$ 199,00 

e-CPF TOKEN 3 ANOS – R$ 319,00 

e-CNPJ A1 – R$ 175,00 

e-CNPJ A3 CARTÃO 3 ANOS – R$ 299,00 

e-CNPJ TOKEN 3 ANOS – R$ 349,00 

Confira todos os certificados disponíveis e valores, clique aqui. 

Formulário para se tornar um indicador cadastrado, clique aqui. 

mailto:sicontiba@sicontiba.com.br
http://www.sicontiba.com.br/cursos-2/?utm_source=Email+Marketing%3A+Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_medium=email&utm_term=Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_campaign=campaign-5aff112ada44f7.63245360&utm_source=Email+Marketing%3A+Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_medium=email&utm_term=Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_campaign=campaign-5aff112ada44f7.63245360
http://www.sicontiba.com.br/convenios/?utm_source=Email+Marketing%3A+Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_medium=email&utm_term=Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_campaign=campaign-5aff112ada44f7.63245360&utm_source=Email+Marketing%3A+Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_medium=email&utm_term=Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_campaign=campaign-5aff112ada44f7.63245360
https://solucaodigitalsc.gfsis.com.br/gestaofacil/publico/RealizarPedido?&local=134&utm_source=Email+Marketing%3A+Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_medium=email&utm_term=Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_campaign=campaign-5aff112ada44f7.63245360&utm_source=Email+Marketing%3A+Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_medium=email&utm_term=Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_campaign=campaign-5aff112ada44f7.63245360
mailto:curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br?utm_source=Email+Marketing%3A+Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_medium=email&utm_term=Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_campaign=campaign-5aff112ada44f7.63245360&utm_source=Email+Marketing%3A+Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_medium=email&utm_term=Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_campaign=campaign-5aff112ada44f7.63245360
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2018/05/Tabela-pre%C3%A7os-2018-Certificado-Digital.jpg
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2018/06/FORMULARIO-SOLUCAO-DIGITAL-CADASTRO-INDICADOR.pdf
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Resolução de problemas junto aos órgãos públicos, encaminhando e-mail  à ouvidoria do Sicontiba (com 

dados e protocolos para que possamos verificar de forma rápida a solução para o seu caso), dando voz 

assim as reivindicações da classe contábil, levando sugestões, fiscalizando e exigindo melhorias na 

prestação de serviços públicos. 

Você, empregado, nos procure, nos visite, participe das assembleias, queremos ouvi-lo, defendê-lo, 

valorizá-lo. Traga suas reivindicações e sane suas dúvidas com a nossa assessoria jurídica e time 

competente de diretores do Sicontiba, profissionais estes sérios e de renome na área contábil. 

Caso tenha interesse em ser delegado do Sicontiba em sua região, função que visa ser o elo de ligação da 

entidade com os profissionais da localidade, levando as sugestões e reivindicações dos mesmos ao 

conhecimento dos dirigentes do sindicato na busca de soluções e esclarecimentos, encaminhar pedido para 

análise ao e-mail presidente@sicontiba.com.br, iremos analisar prontamente. 

Lembramos 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 Contabilidade do PR, ou seja, profissionais 

que têm ampla experiência nas diversas frentes de atuação da classe contábil. 

A participação no Sicontiba amplia a sua rede de contatos, potencializando o seu networking. 

Venha tomar um café conosco. 

Visite nossa linda sede administrativa localizada na Avenida Senador Souza Naves, 381, Alto da Rua XV – 

Curitiba-PR, que é a casa dos profissionais da contabilidade de Curitiba e Região. 

Contamos com a sua participação, traga ideias, sugestões, o Sicontiba fica a disposição. 

Um grande abraço, 

HUGO CATOSSI 

Presidente 

 

Workshop eSOCIAL 15 de outubro entrada 1 Lenço de cabelo para a campanha Outubro Rosa 

Publicado em 05/10/2018 

 

Os lenços serão entregues para a campanha Outubro Rosa “A Atitude na Cabeça” 

mailto:presidente@sicontiba.com.br?utm_source=Email+Marketing%3A+Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_medium=email&utm_term=Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_campaign=campaign-5aff112ada44f7.63245360&utm_source=Email+Marketing%3A+Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_medium=email&utm_term=Associado+do+Sicontiba+confira+seus+benef%C3%ADcios&utm_campaign=campaign-5aff112ada44f7.63245360
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A Atitude Na Cabeça é um projeto voltado para arrecadações de perucas, cabelos, lenços, chapéu, 

turbantes, bonés, boinas e etc. 

Criado em maio de 2014, a ONG Atitude na Cabeça arrecada cabelos, perucas, lenços, chapéus, turbantes, 

bonés, boinas e outros adereços para pacientes que perderam os cabelos por conta de alguma doença ou 

tratamento. Além disso, também são ofertadas próteses de silicone e micropigmentação da mama para 

quem fez a retirada do seio, recebem um kit com lenço, sutiã, peruca e uma almofada. 

Em quatro anos, conta ainda Suely, já foram doadas mais de 1,2 mil perucas a pacientes de todo o Brasil, 

sendo que cada peruca é acompanhada de cinco lenços. “Ela (paciente) vai usar durante a semana o lenço 

e a peruca no final de semana. Para crianças damos toucas de lã, que vem dos Estados Unidos, das 

princesas”, explica Suely. 

Para se manter, contudo, a instituição faz um pedido de ajuda à sociedade. Sem o apoio de qualquer lei de 

incentivo ou do governo, a ONG se mantém com a ajuda do brechó de Suely e seu marido, que fica no 

mesmo endereço da Atitude na Cabeça, além da venda de chaveiros “Eu me toco”, em alusão ao câncer de 

mama. 

Solicitação de Peruca: atitudenacabeca@hotmail.com 

Veja no facebook a página oficial: https://pt-br.facebook.com/atitudenacabecacuritiba/ 

Rua Francisco Rocha n°1544 – Bigorrilho – Curitiba – PR CEP: 80730-390 

 

Assembleia do Sicontiba com os Profissionais da Contabilidade da COPEL rejeita a proposta de ACT 

2018/2019 e aprova a PLR 2018 

Publicado em 19/10/2018 

 

Foi realizada no dia 19 de outubro, no Auditório da Copel (no Km3), com os profissionais da contabilidade 

empregados na Copel (contadores e técnicos), a assembleia geral extraordinária para discutir e deliberar 

sobre a: 

1 – CONTRAPROPOSTA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARA O PERÍODO 2018/2019, 

APRESENTADA PELA DIRETORIA DA COPEL 
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2 – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ACORDO COLETIVO SOBRE A 

PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS – AC/PLR-2018, 

APRESENTADA PELA DIRETORIA DA COPEL 

3 – DELIBERAÇÃO COLETIVA SOBRE A FIXAÇÃO, AUTORIZAÇÃO PARA COBRANÇA E DEMAIS 

CONDIÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL OU CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 

 

Na oportunidade, o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi (na foto), deu conhecimento aos presentes dos 

assuntos contidos na ordem do dia do edital, mencionando que a assembleia é o órgão máximo da 

categoria, é soberana e expressa a vontade coletiva, sendo a votação de forma democrática e transparente. 

Na sequência, questionou os presentes se preferiam que a votação fosse aberta ou fechada (através de 

urna), decidindo-se por maioria absoluta pela forma sigilosa, sendo distribuído aos presentes a cédula. 

Hugo discorreu sobre as negociações ocorridas desde o início do 2018 com a diretoria da Copel, seja nas 

reuniões quadrimestrais ou nas específicas sobre o ACT 2018/2019 e a PLR 2018, em que por várias vezes 

a empresa fez as seguintes considerações: 

Que na negociação deve ser levada em conta a atual situação econômica e financeira da empresa, suas 

receitas e despesas, as responsabilidades fiscais, econômicas e contratuais; 

Que a estratégia da COPEL é manter o processo de redução de custos, visando a sustentabilidade e 

perenidade da empresa; 

Que a COPEL vem agindo com cautela para novos empreendimentos ante o cenário econômico nacional e 

as dívidas decorrentes dos investimentos; 

Que mesmo alguns indicadores dando sinais de recuperação financeira, o momento é de precaução e de 

busca de estabilidade e alavancagem dos resultados futuros; 

Que houve o término de grandes obras, como a Colíder; 

Que houve impactos na redução do quadro de empregados; 

Que necessitam mitigar o passivo trabalhista; e 

Que levam em consideração as exigências da CCEE. 

Na continuidade dos trabalhos Hugo passou a palavra ao doutor Ricardo Weber, assessor jurídico do 

Sicontiba, o qual inicialmente ressaltou da importância de se ter um sindicato representando 

constantemente a categoria, ainda mais agora com a valorização do princípio da prevalência do negociado 

sobre o legislado e período em que foram retirados vários direitos trabalhistas e segurança jurídica aos 

empregados. 

O Dr. Ricardo ainda trouxe ao conhecimento o pontuado nas reuniões: 

Que o Sicontiba exaltou a importância do quadro funcional dos profissionais da contabilidade; 

Que o Sicontiba pleiteou atenção ante o cenário apresentado pela empresa, em especial em decorrência da 

reforma trabalhista e da redução do quadro funcional; 
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Que para se iniciar a negociação deve-se partir como base a manutenção das conquistas dos acordos 

anteriores; 

Que foram pleiteados ganhos reais, maiores benefícios em cláusulas existentes e novos benefícios; e 

Que o Sicontiba luta para que o profissional da contabilidade seja cada vez mais valorizado, já que cada vez 

mais exigido e cada vez mais produtivo. 

Fez um comparativo sobre o valor atual dos benefícios, o pleiteado na pauta e a proposta apresentada pela 

COPEL, a saber: 

AJUSTE SALARIAL 

ACT ANTERIOR: 1,63% 

PEDIDO: 6% + 2 steps da tabela 

PROPOSTA DA COPEL: 3,97% 

ABONO 

ACT ANTERIOR: 50% da remuneração + parcela fixa de R$ 4.522,54 

PEDIDO: 2 remunerações + parcela fixa de R$ 6.000,00 

PROPOSTA COPEL: 50% da remuneração (acrescido do INPC) + R$ 4.702,09 

ALIMENTAÇÃO 

ACT ANTERIOR: R$ 1.104,23 

PEDIDO: R$ 1.250,00 

PROPOSTA COPEL: R$ 1.243,74  

13ª PARCELA ALIMENTAÇÃO (Copel queria excluir – auto de infração do MTE) 

ACT ANTERIOR: R$ 1.104,23 no fim do ano 

PEDIDO: manter em parcela única com correção pelo INPC 

PROPOSTA COPEL: incorporação do R$ 1.243,74 diluído em 12 meses 

VALE LANCHE 

ACT ANTERIOR: R$ 127,86 

PEDIDO: R$ 145,00 

PROPOSTA COPEL: R$ 132,94 

AUXÍLIO EDUCAÇÃO 

ACT ANTERIOR: 70% da mensalidade com teto de R$ 854,16 

PEDIDO: 100% da mensalidade sem teto 

PROPOSTA COPEL: 70% com teto de R$ 888,07 

AUXÍLIO CRECHE 

ACT ANTERIOR: R$ 450,00 

PEDIDO: R$ 550,00 

PROPOSTA COPEL: R$ 450,00 com mudança reembolso para nascidos a partir de 2019 

AUXÍLIO A EMPREGADOS COM DEPENDENTES COM DEFICIÊNCIA 

ACT ANTERIOR: R$ 633,96 

PEDIDO: R$ 880,00 

PROPOSTA COPEL: R$ 659,13 

ABONO DE FÉRIAS 

ACT ANTERIOR: 1/3 constitucional + 1/3 abono com piso de R$ 2.400,00 
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PEDIDO: 1/3 constitucional + 2/3 abono com piso de R$ 3.000,00 

PROPOSTA COPEL: 1/3 constitucional + 1/3 abono com piso de R$ 2.495,28 

FÉRIAS 

ACT ANTERIOR: fracionamento em até 2 períodos 

PEDIDO: fracionamento em até 3 períodos (inclusive maior de 50 anos) 

PROPOSTA COPEL: fracionamento em até 3 períodos (inclusive maior de 50 anos) 

DISPENSA DE EMPREGADOS 

ACT ANTERIOR: defesa em 10 dias corridos 

PEDIDO: defesa em 30 dias 

PROPOSTA COPEL: 10 dias úteis 

COMPENSAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS E DE SOBREAVISO 

PROPOSTA COPEL: Extinção do parágrafo que tratava da ausência/folga mediante compensação de horas 

extraordinárias e de sobreaviso previamente realizadas. Afirma que todas as horas extras realizadas serão 

pagas, permanecendo a opção de falta abonada 

HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÕES TRABALHISTAS 

PROPOSTA COPEL: Ser feita diretamente na empresa, sendo opção do empregado a presença do 

sindicato  

NOVIDADE – BANCO PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO 

ACT ANTERIOR: BB e CEF 

AGORA: qualquer banco 

Após, o presidente Hugo abriu a palavra para as perguntas dos empregados, as quais foram esclarecidas, 

Passo seguinte, falou das importantes atividades do Sicontiba e da drástica redução de 95% das receitas da 

entidade decorrentes da nova contribuição sindical facultativa, obrigando a diretoria a ajustar as despesas 

do sindicato, mas que mesmo diante desse novo cenário, de forma transparente inúmeras ações são 

realizadas, a exemplo de: banco de oportunidades de emprego; cadastro de currículos e bolsa estágio; 40 

acordos coletivos de trabalho firmados; transferências de responsabilidade técnica de empresas entre 

contadores; dezenas de excelentes convênios; sede campestre em Colombo; excelentes cursos com preços 

reduzidos a partir de R$ 80,00; construção da nova sede administrativa; canal da ouvidoria; homologações 

de rescisões trabalhistas; certificação digital tendo o melhor preço de mercado; honestidade, ética, portal da 

transparência/compliance, entre outros. 

Colocou para discussão a deliberação coletiva sobre a fixação de valor, autorização para cobrança e 

demais condições da contribuição negocial, sendo que, após diálogo e sugestões da entidade e dos 

empregados, ficou aprovado o desconto em folha de R$ 200,00 (duzentos reais) ou 70% de 1 dia do salário 

nominal aos contadores e de R$ 100,00 (cem reais) ou 60% de 1 dia do salário nominal dos técnicos em 

contabilidade. 

Passou a palavra ao Diretor do Sicontiba Adir Gnoatto (empregado da Copel), o qual fez uma breve 

exposição e apontamento sobre a negociação da PLR 2018, em especial de que a intenção da COPEL é 

manter o modelo da PLR de 2017, adequando as metas e que alguns diretores da empresa declararam que 

as reduções de custos e resultados dos empreendimentos favorecem o cumprimento da meta, entre outras 

informações. 
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Na sequência, houve a votação, sendo o resultado obtido 30 (SIM) pelo aceite da proposta do Acordo 

Coletivo de Trabalho 2018/2019 e 49 (NÃO) pela recusa da proposta apresentada pelo companhia. 

Em relação à PLR 2018, a proposta em minuta foi aprovada por maioria. 

O presidente Hugo solicitou aos presentes para que dissessem o que o Sicontiba deve continuar 

reivindicando por maiores avanços, focando em algumas frentes de atuação, ao passo que a maioria dos 

pedidos direcionou-se por: Aumento real (acima da inflação de 3,97%) no salário e em outros itens; Parte 

variável do abono para 1 remuneração, 13º Vale Alimentação com pagamento em parcela única no fim do 

ano; auxílio creche no valor de R$ 550,00 a todos os empregados; Banco de Horas; entre outros. 

Finalizando, o presidente do Sicontiba disse que irá enviar comunicado a Copel informando o resultado da 

assembleia, visando a continuidade das negociações para que se tenham mais avanços e ampliação de 

benefícios. Ressaltou também a importância da profissão contábil, do técnico em contabilidade e do 

contador e que estava muito feliz pela participação maciça dos profissionais da contabilidade, chegando ao 

número de 79 presentes. 

Aguardem mais informações, o bicho vai pegar!!! 

 

Sanepar conquista Troféu Transparência 2018; prêmio foi entregue ao contador Ozires Kloster e 

para o presidente Ricardo Soavinski 

Publicado em 22/10/2018 

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) recebeu na noite do dia 18/10/2018, em São Paulo, o 

Troféu Transparência ANEFAC 2018 na categoria de Companhias com receita líquida até R$ 5 Bilhões. O 

prêmio é uma iniciativa da Anefac – Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e 

Contabilidade em parceria com a Fipecafi – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 

Financeiras e Serasa Experian. O prêmio reconhece publicamente a qualidade e transparência na 

apresentação das demonstrações contábeis. Esta é a quinta vez que a Sanepar recebe o Troféu 

Transparência. As demais foram nos anos de 2002, 2003, 2004 e 2016. 
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Na foto, da esquerda para a direita, Ozires Kloster (Gerente Contábil da Sanepar e membro do Conselho 

Fiscal do Sicontiba), Paulo Battiston (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Sanepar), 

Ricardo Soavinski (Presidente da Sanepar) e Paulo Tufani (sócio da BDO). 

A premiação ocorreu em duas categorias: Empresas com receita líquida até R$ 5 bilhões e acima de R$ 5 

bilhões. Vinte e quatro empresas foram premiadas, após análise de mais de 2.000 demonstrações 

contábeis. 

Na cerimônia, a Sanepar também recebeu pela primeira vez o Troféu Destaque de Melhor Demonstração 

Contábil de 2017 da categoria, ou seja, a melhor do Brasil. 

Para estarem entre as vencedoras, as empresas precisam atender a critérios técnicos, como qualidade e 

grau das informações contidas nas demonstrações financeiras e notas explicativas, clareza do Relatório da 

Administração e sua consistência com as informações divulgadas, aderência integral às normas contábeis e 

não apresentar modificações no relatório dos auditores independentes. 

“A adoção integral de todos os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, as 

Notas Explicativas de forma objetiva e a consistência das informações do Relatório da Administração e de 

Sustentabilidade com as Demonstrações Contábeis, foram determinantes para que a Sanepar fosse uma 

das premiadas. Transparência é uma bandeira da sociedade e contribui de forma significativa para o 

crescimento das empresas”, disse Ozires Kloster, que é Gerente Contábil da Sanepar e membro do 

Conselho Fiscal do Sicontiba. 

Ozires finalizou dizendo “que receber o Troféu Transparência significa obter o reconhecimento das boas 

práticas de governança adotadas pela Companhia e principalmente reconhecer e valorizar o profissional 

contábil pelo comprometimento, ética e qualificação técnica. Os contabilistas da Sanepar estão de 

parabéns”. 

O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, também acredita que uma equipe comprometida e com alto 

conhecimento técnico gera ótimos resultados. Ele aproveitou a oportunidade para elogiar o trabalho dos 

profissionais da contabilidade da empresa. 

“Parabéns a Sanepar e, principalmente, parabéns aos profissionais da contabilidade envolvidos nesta 

conquista tão importante. Com certeza, vocês engrandecem e enchem a classe contábil do Paraná de 

orgulho. Também é uma grande satisfação ter o gerente contábil da Sanepar Ozires como diretor do 

Sicontiba, contribuindo com o desenvolvimento da entidade sem nenhum interesse pessoal ou financeiro”, 

disse Hugo. 
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XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista em Porto de Galinhas 

Publicado em 05/11/2018 

Participe do “12º Encontro Nacional da Mulher Contabilista”, que vai acontecer em Porto de Galinhas-PE 

entre os dias 11 a 13/09/2019. 

Garanta já a sua vaga! 

Inscrições e todas as informações no site: enmc.cfc.org.br. 

 

Confira os valores de hotel, traslado e demais informações, clique aqui. 

Confira a apresentação do evento, clique aqui. 

MBA Legislação Trabalhista e Direito Previdenciário 23 de novembro em Curitiba 

Publicado em 05/11/2018 

Parceria do Sicontiba com a BSSP Centro Educacional oferece descontos em Cursos de Pós-Graduação ao 

profissionais da contabilidade que estejam regulares junto ao SICONTIBA. 

 

As 3 primeiras inscrições terão desconto na forma de meia bolsa para a Turma MBA LEGISLAÇÃO 

TRABALHISTA E DIREITO PREVIDENCIÁRIO – 23 de novembro – 18h00 – Hotel Islavieiro Jazz. 

Entre em contato e saiba mais: 
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Bruna Varão (62) 9 9271-0221 WhatsApp 

E-mail: bruna@bsspce.com.br 

Assembleia com os Profissionais da Contabilidade Copelianos aprova a nova proposta de ACT 

2018/2019 

Publicado em 08/11/2018 

 

Contadores da Copel com o presidente do Sicontiba Hugo Catossi 

Na segunda assembleia realizada hoje, 08 de novembro, no Auditório da Copel (no Km3), com os 

profissionais da contabilidade Copelianos (contadores e técnicos), foi aprovada por maioria a nova proposta 

da COPEL para o Acordo Coletivo de Trabalho período 2018/2019. 

 

Assembleia dos profissionais da contabilidade da Copel 

 

Na oportunidade, o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, fez a abertura dos trabalhos, dando 

conhecimento aos presentes dos assuntos contidos na ordem do dia do edital, mencionando que a 

assembleia é o órgão máximo da categoria, é soberana e expressa a vontade coletiva, sendo a votação de 

forma democrática e transparente. Na sequência, questionou os presentes se preferiam que a votação 

fosse aberta ou fechada (através de urna), decidindo-se por maioria absoluta pela forma sigilosa, sendo 

distribuído aos presentes a cédula. 

Foi explanado que o Sicontiba acompanhou as negociações de forma intermitente ao longo do ano, 

participando das 4 reuniões específicas  sobre o ACT 2018/2019, além das quadrimestrais, levando ao 

conhecimento da Diretoria da Copel os pleitos almejados pelos profissionais da contabilidade, as suas 

justas reivindicações e os pedidos de aumento dos benefícios e novas conquistas, valorizando assim e 

defendendo a categoria que merece uma resposta positiva por parte da empresa. 

mailto:bruna@bsspce.com.br
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Foi informado os argumentos trazidos pela Copel durante toda a negociação: 

Que na negociação deve ser levada em conta a atual situação econômica e financeira da empresa, suas 

receitas e despesas, as responsabilidades fiscais, econômicas e contratuais; 

Que precisam cumprir o orçamento e que os números não permitem mudanças; 

Que deve ser levado em conta a competitividade no setor e que estão confiantes na melhora da economia 

ano que vem possibilitando avanços; 

Que a estratégia da Copel é manter o processo de redução de custos, visando a sustentabilidade e 

perenidade da empresa; 

Que a Copel vem agindo com cautela para novos empreendimentos ante o cenário econômico nacional e as 

dívidas decorrentes dos investimentos; 

Que mesmo alguns indicadores dando sinais de recuperação financeira, o momento é de precaução e de 

busca de estabilidade e alavancagem dos resultados futuros; 

Que houve o término de grandes obras, como a Colíder (previsão de inicio em dezembro); 

Que houve impactos na redução do quadro de empregados; 

Que reconhecem o empenho e a importância do profissional da contabilidade, mas que o norte da 

negociação deve ser do momento atual para frente, e não levar em conta os resultados obtidos nos anos 

anteriores; 

Que necessitam mitigar o passivo trabalhista; 

Que levam em consideração as exigências da CCEE; e 

Que nenhuma outra empresa do setor deu ganho real, sendo a proposta da Copel a melhor do setor no 

Brasil. 

Pelo Sicontiba, foi informado o que foi ressaltado aos diretores da Copel: 

Que o Sicontiba exaltou a importância do quadro funcional dos profissionais da contabilidade; 

Que o Sicontiba pleiteou atenção ante o cenário apresentado pela empresa, em especial em decorrência da 

reforma trabalhista e da redução do quadro funcional; 

Que para se iniciar a negociação deve-se partir como base a manutenção das conquistas dos acordos 

anteriores; 

Que foram pleiteados ganhos reais, maiores benefícios em cláusulas existentes e novos benefícios; 

Que os empregados entenderam no acordo anterior a situação de caixa, mas que para o ACT 2018/2019 

esperavam um resposta positiva da companhia com efetivos ganhos reais. 

Que o Sicontiba luta para que o profissional da contabilidade seja cada vez mais valorizado, já que cada vez 

mais exigido e cada vez mais produtivo. 

A insatisfação dos profissionais da contabilidade com a proposta apresentada anteriormente, conforme 

resultado obtido nas urnas pela rejeição. 

Foi lembrado de que a votação do dia 19 de outubro teve por resultado obtido 30 (SIM) pelo aceite da 

proposta do Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019 e 49 (NÃO) pela recusa da proposta apresentada pelo 

companhia, após o que prontamente o Sicontiba informou a Copel sobre a rejeição e os principais pontos 

que seriam negociados na sequência para avanços, quais sejam: Aumento real (acima da inflação de 

3,97%) no salário e em outros itens; Parte variável do abono para 1 remuneração, 13º Vale Alimentação 

com pagamento em parcela única no fim do ano; auxílio creche no valor de R$ 550,00 a todos os 

empregados; Banco de Horas; entre outros. 
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O presidente Hugo discorreu sobre a negociação após a rejeição da proposta anterior, mencionando que 

após muita insistência foi obtido o avanço na parte variável do abono de 50% para 60% da remuneração 

fixa, além de um abono extra em dezembro de R$ 861,00 como forma de compensação pela mudança do 

pagamento do 13º auxílio alimentação. Também houve avanço na questão do auxílio-babá e na 

manutenção da regra de compensação de horas até março de 2019. 

Foi explanado os avanços obtidos na negociação para o ACT 2018/2019, a saber: 

AJUSTE SALARIAL 

3,97% 

ABONO 

60% da remuneração (acrescido do INPC) + R$ 4.702,09 

ALIMENTAÇÃO 

R$ 1.243,74  

13ª PARCELA ALIMENTAÇÃO 

Incorporação do R$ 1.243,74 diluído em 12 meses e Abono extra em dezembro de R$ 861,00 como forma 

de compensar a mudança do 13º alimentação 

VALE LANCHE 

R$ 132,94 

AUXÍLIO EDUCAÇÃO 

70% com teto de R$ 888,07 

AUXÍLIO CRECHE 

Mantido R$ 450,00 com mudança no reembolso para nascidos a partir de 2019 

AUXÍLIO BABÁ 

Para as mães que contratarem o serviço doméstico a partir de 2019 

AUXÍLIO A EMPREGADOS COM DEPENDENTES COM DEFICIÊNCIA 

R$ 659,13 

ABONO DE FÉRIAS 

1/3 constitucional + 1/3 abono com piso de R$ 2.495,28 

FÉRIAS 

Fracionamento em até 3 períodos (inclusive maior de 50 anos) 

DISPENSA DE EMPREGADOS 

Defesa em 10 dias úteis 

COMPENSAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS E DE SOBREAVISO 

Manter a compensação como é hoje até março/2019, sendo o saldo remanescente pago em abril/2019. Até 

março será definido um novo modelo de banco de horas 

HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÕES TRABALHISTAS 
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Será feita diretamente na empresa, sendo opção do empregado a presença do sindicato  

NOVIDADE – BANCO PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO 

Qualquer banco 

De forma prévia e coletiva, também deliberaram pela aprovação da contribuição negocial a ser descontada 

do salário com repasse ao Sicontiba, sendo de R$ 200,00 (duzentos reais) aos contadores e contadoras, e 

sendo de R$ 100,00 (cem reais) aos técnicos e técnicas. Foi demonstrado que essas importâncias cobrem 

os custos de mobilização, divulgação, deslocamentos e atividades de negociação e defesa dos direitos dos 

profissionais da contabilidade, bem como de luta por reconhecimento por seu desempenho e PLR. A 

contribuição cobre tanto gastos realizados dessa negociação do ACT quanto às negociações quadrimestrais 

e atividades de nossa luta em 2019, sendo que esse valor também será considerado como associativa 

(sócio) do Sicontiba (validade de janeiro a dezembro de 2019), tendo direito a vários benefícios, inclusive 

utilizar a sede campestre do sindicato, ter descontos em cursos, possibilidade de participar dos convênios e 

parcerias, podendo votar nas eleições e participar da diretoria. 

Manifestou-se o assessor jurídico do Sicontiba, Dr. Ricardo Weber, esclarecendo pontos importantes da 

negociação e dúvidas dos presentes. 

Também fez uma breve exposição o contador e Superintendente da Coordenação de Contabilidade Sr. 

Adriano Fedalto, trazendo informações importantes no que tange a valorização dos profissionais da Copel, 

inclusive sobre os cursos em diversas áreas que serão promovidos em parceria com o Sindicato dos 

Contabilistas de Curitiba, visando a capacitação, aprimoramento, desenvolvimento e atualização profissional 

técnica. 

Finalizando, o Presidente Hugo agradeceu os contadores Michael Luiz de Souza e Adir Gnoatto pela 

apuração dos votos, fazendo menção especial aos profissionais da contabilidade copelianos. 

Assembleias e Reunião da Diretoria Executiva do Sicontiba 

Publicado em 14/11/2018 

Foi agitado o fim de tarde e noite do dia 13 de novembro no Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e 

Região, sendo realizadas assembleias gerais ordinária e extraordinária e reunião da diretoria executiva. 

 

O Presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, abrindo os trabalhos, fez uma breve exposição sobre o 

planejamento para o ano de 2019 englobando as diversas frentes de atuação da entidade, informando 

também que houve certa dificuldade para a elaboração do orçamento, levando-se em conta a reforma 

trabalhista (Lei nº. 13.467/2017) que tornou facultativo o recolhimento da contribuição sindical, o que alterou 

significativamente o valor de previsão para as receitas, já que se tratava da maior fonte de recebimento do 

Sicontiba. Informou Hugo que tomou várias medidas difíceis no ano de 2018 visando reduzir os gastos da 

entidade, demonstrando que a realidade é esta e que o Sicontiba, com um planejamento prévio, 

transparência e com uma gestão eficaz, reinventou-se e se adaptou a estas mudanças drásticas que 

afetaram o mundo sindical, tendo bons resultados no ano de 2018, salientando que a luta é incessante para 

que mais defesa, valorização e conquistas sejam alcançadas em prol dos profissionais da contabilidade. 
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Momento em que o presidente Hugo passou a palavra ao tesoureiro geral José Eurides para fazer 

apresentação sobre o orçamento para 2019. 

Na primeira assembleia foi discutida a proposta orçamentária para o exercício de 2019. O tesoureiro geral 

do Sicontiba, José Eurides, que é conselheiro do CRCPR e membro do Conselho de Contribuintes da 

Prefeitura Municipal de Curitiba, com o apoio da contadora Tassiane Doro de Lima, apresentou no 

datashow as receitas e despesas da entidade, fazendo um comparativo do orçamento aprovado em 2018 

com o realizado até setembro do corrente ano, o projetado até o fim do exercício e a proposta em cada item 

para 2019, tudo em consonância com o estatuto e as normas legais aplicáveis. Expôs que, diante da atual 

conjuntura sindical, política e econômica do país, eventualmente a previsão poderá vir a ser alterada ou 

readequada caso se faça necessário. Colocada em discussão, ficou aprovada por unanimidade a previsão 

orçamentária para 2019. 

 

Na segunda assembleia foi deliberada a fixação, aprovação de valores e demais condições da contribuição 

sindical para o exercício de 2019, que se direciona a todos os profissionais da contabilidade de Curitiba e 

Região (associados e não associados), ficando aprovado a priori que o valor de R$ 169,00 aplicável em 

2018 terá um reajuste pelo índice INPC/IBGE acumulado nos 12 meses, ressalvando-se a possibilidade, 

como nos últimos anos, de se valer do valor decidido em assembleia da CNPL, que certamente após terá 

uma reunião com o Ministério Público do Trabalho para se definir um valor uniforme para todos os 

profissionais liberais do Estado do Paraná. No que se refere aos empregados, adota-se e permanece válido 

o 1 dia de trabalho que consta na Consolidação das Leis do Trabalho. Aprovado por unanimidade. 

 

Na foto, Hugo Catossi (presidente do Sicontiba), Laudelino Jochem (Vice-presidente de Administração e 

Finanças do CRCPR e Associado do Sicontiba), João Jorge Erhart (associado do Sicontiba que participou 

das assembleias) e diretores do Sicontiba. 
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Iniciando a reunião da diretoria executiva, o Presidente Hugo falou da sua satisfação e alegria em participar 

do Sicontiba, da honra que é ser presidente da entidade, dos laços de amizade e respeito que são 

verificados entre os todos os diretores da executiva e da importância de se valorizar as coisas positivas, 

absorvendo-as para se tornar um ser humano melhor e com mais percepção sobre o que realmente importa 

nessa vida passageira, exaltando também a importância de se fazer bem ao próximo. Hugo apresentou um 

vídeo emocionante para reflexão, clique aqui e veja. 

Na ocasião foram discutidos diversos assuntos de interesse da entidade e da classe contábil, inclusive 

sobre a ética entre colegas de profissão e junto aos respectivos clientes, sendo apresentado no telão uma 

pauta com 98 páginas contendo também: correspondências recebidas e expedidas; e-mails de destaque 

com elogios, reivindicações e situações constatadas no dia a dia dos profissionais da contabilidade; 

Sicontiba em Ação com matérias de relevância em temas como cursos, assembleias e reuniões realizadas, 

notas de repúdio, divulgações de eventos da classe contábil, parcerias e convênios firmados, realização da 

17ª Copa Sicontiba, realização do 2º Intercontábeis, certificação digital com emissão fácil e rápida tendo os 

melhores preços, clube de vantagens dos associados; representações da diretoria; atividades da ouvidoria 

executadas 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; atividades da assessoria jurídica 

(transferências de escrita mediando conflitos, homologações de rescisões trabalhistas e diversas 

consultorias e atendimentos); várias negociações coletivas de junho em diante (a exemplo da CCT com o 

Sescap, ACTs com escritórios, Copel e Fundação Copel). Houve a definição do valor da associativa para 

2019, mais uma vez mantendo-se o mesmo valor dos anos anteriores. O Diretor de Patrimônio Bento Rosa 

Junior demonstrou o ativo imobilizado Sicontiba, fazendo uma apresentação da atualização dos bens da 

entidade após a construção da nova sede do Sicontiba inaugurada em agosto de 2018, fazendo um 

levantamento (inventário) dos bens móveis e imóveis da sede administrativa e campestre e sugerindo 

baixas dos inservíveis ou doação dos mesmos. Colocado em discussão, aprovado por unanimidade. 

Hugo destacou que, indo na contramão da crise no âmbito sindical, para o ano de 2019 mais de 80 

profissionais da contabilidade se tornaram novos associados do Sicontiba, o que mostra a forte atuação do 

Sicontiba em defesa e valorização da classe contábil. Registrou a presença de alguns associados 

presentes, como a do contador Antonio Carlos Doro (associado, ex-presidente do CRCPR, imortal da 

Academia de Ciências Contábeis do Paraná e membro atuante na Fundação Brasileira de Contabilidade),  

que pediu a palavra para dizer que “por meio século vive a contabilidade, que viu em diversas entidades e 

no Sicontiba passarem vários presidentes importantes, mas que a presidência de Hugo Catossi e a atuação 

dessa diretoria gestão 2017/2019 é um exemplo de competência, parabenizando a todos e ao presidente 

Hugo em especial“. 

 

Antonio Carlos Doro no momento da palavra livre 

Outro associado, João Jorge Erhart participou das reuniões falando sobre o Sicontiba e parabenizando pelo 

excelente serviço prestado em defesa e valorização da profissão contábil. 

Vários diretores também expuseram situações relevantes no âmbito do dia da profissão contábil, em 

especial reforçando a importância da ética. 
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Membros da Diretoria Executiva do Sicontiba. 

O presidente Hugo convidou a todos para prestigiarem no dia 29 de novembro, das 13h30 às 15h00, no 

auditório do CRCPR, em evento gratuito, a palestra Aspectos Relevantes da Contabilidade do Terceiro 

Setor e das Sociedades Cooperativas, junto com o lançamento do livro: Contabilidade – Entidades Sem 

Fins Lucrativos e Sociedades Cooperativas, de autoria de Laudelino Jochem, Marcos Rigoni de Mello e 

Gilberto Quadros. 

 

Finalizando, Hugo mostrou a prestação de contas que está em fase de finalização, contendo todas as 

atividades desenvolvidas pela entidade ao longo do exercício de 2018, que será objeto de deliberação pelos 

associados no ano de 2019 em assembleia geral ordinária com data a ser definida. 

O Sicontiba completou 95 anos uma linda história de conquistas. 
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Diretora Cultural do Sicontiba, Juliana Bertol. 

Palestra Gratuita e-Social – Alterdata 22 de novembro – INSCREVA-SE ! 

Publicado em 18/11/2018 

 

Clique aqui e garanta sua inscrição . As vagas são limitadas !!! 

Treinamento eSocial no Sicontiba 

Publicado em 22/11/2018 

Foi realizado no dia 22 de novembro, na nova sede do Sicontiba, em parceria com a empresa Alterdata, de 

forma gratuita, aos profissionais da contabilidade, um treinamento sobre o eSocial. 

 

Hugo Catossi (presidente do Sicontiba) e Bruno Lobo (Gerente de filial Alterdata). 

O presidente Hugo Catossi desejou boas vindas aos profissionais da contabilidade, agradecendo-os pela 

presença. Registrou a presença do gerente da Alterdata Bruno Lobo, do diretor de Cursos do Sicontiba 

Juarez Dallagrana e do assessor jurídico do sindicato Ricardo Weber, falando da profissão contábil e da sua 

importância para o desenvolvimento das empresas, dos órgãos públicos e da sociedade como um todo. 

Hugo na abertura do evento apresentou um vídeo para reflexão denominado “Um olhar para o futuro – o 

futuro da ciência, viveremos mais de 100 anos?”, que menciona a tendência das profissões no futuro ante o 

avanço tecnológico, inclusive as atividades que serão afetadas, incluindo a contábil e de auditoria, clique 

aqui e assista! 

Hugo também destacou os principais serviços que o Sicontiba presta em defesa e valorização dos 

profissionais da contabilidade, bem como pontuou os benefícios em ser associado ao Sicontiba, clique aqui 

e veja alguns. 
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O treinamento eSocial, DCTFweb, e-CAC e Sped Reinf, foi ministrado por Fábio Marcel, e trouxe 

informações atualizadas sobre o cronograma de envio, sobre os recursos que facilitam a entrega dos 

arquivos e sobre as principais inconsistências da receita e como resolvê-las. 

 

Alterdata Software 

Fundada em 1989 por Ladmir Carvalho e José Ronaldo da Costa, a Alterdata Software é desenvolvedora de 

soluções para gestão industrial, empresarial, moda e varejo, contábil e imobiliário, sendo a sexta maior 

empresa brasileira de software. Em 2017, a Alterdata obteve um crescimento de 12,7% no faturamento, 

atingindo R$ 150 milhões. Com atuação nacional, a empresa possui 96 unidades de negócios, cerca de 

1.600 colaboradores, 300 mil sistemas implantados, 1 milhão de usuários e 35 mil clientes em todo o país. 

Figurou no ranking de ‘Melhores Empresas para Trabalhar’, pesquisa realizada pelo Great Place To Work 

nos anos de 2012, 2015 e 2017. Sua sede sustentável está localizada em Teresópolis, no Estado do Rio de 

Janeiro. alterdata.com.br. 

 

Sic   ib  p    v  cu      b   “R     õ   T ibu á i  ” 

Publicado em 30/11/2018 
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Com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos profissionais da contabilidade e demais profissionais 

interessados sobre Retenções Tributárias (IRRF / CSRF / INSS / ISS), o Sicontiba (Sindicato dos 

Contabilistas de Curitiba) promoveu, durante o dia 29 de novembro, com o apoio do Conselho Regional de 

Contabilidade do Paraná, valendo 7 pontos do programa de educação profissional continuada, um curso 

específico sobre o tema. Quem ministrou o curso foi Édison Remi Pinzon. 

O Presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, fez a abertura do evento, acompanhado do Diretor de Cursos e 

Palestras, Juarez Dallagrana, mencionando as diversas atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em defesa 

e valorização do profissional da contabilidade, aproveitando a oportunidade para conclamar os profissionais 

a se associarem, informando aos presentes o clube de vantagens e benefícios que a entidade disponibiliza, 

clique aqui e saiba mais. 

 

O Presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, fez a abertura do evento, acompanhado do Diretor de Cursos e 

Palestras, Juarez Dallagrana, mencionando as diversas atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em defesa 

e valorização do profissional da contabilidade, aproveitando a oportunidade para conclamar os profissionais 

a se associarem, informando aos presentes o clube de vantagens e benefícios que a entidade disponibiliza, 

clique aqui e saiba mais. 

O Vice-presidente de Administração e Finanças do CRCPR, Laudelino Jochem, na ocasião fez uma breve 

exposição sobre a palestra que iria ministrar no mesmo dia sobre “Aspectos relevantes da contabilidade no 

terceiro setor e das sociedades cooperativas, sorteando o livro em lançamento “Contabilidade – Entidades 

Sem Fins Lucrativos e Sociedades Cooperativas)” aos participantes do curso. 

O livro é de autoria do presidente do CRCPR, Marcos Rigoni, do vice-presidente de Administração e 

Finanças do CRCPR, Laudelino Jochem, e do inspetor fiscal do CRCPR, Gilberto Quadros. 

Ressalta-se que a receita arrecadada com os direitos autorais da 1ª edição do livro será 100% doada à 

Fundação Solidariedade de Campo Magro (PR), que abriga crianças e adolescentes em situação de risco, 

oferecendo moradia, alimentação, educação e saúde. 

Clique aqui e veja os próximos cursos agendados. 

Clique aqui e veja nossa lista de convênios e parcerias. 

Clique aqui e veja os benefícios de se tornar um associado. 

Para mais informações de como se associar, favor enviar e-mail para sicontiba@sicontiba.com.br ou ligar 

para (41) 3077-3553. 

Para mais informações sobre CERTIFICAÇÃO DIGITAL, favor enviar e-mail para 

curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br ou ligar para (41) 98512-6134. 
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As entidades reivindicaram à Receita Federal um atendimento personalizado aos profissionais da 

classe contábil 

Publicado em 30/11/2018 

No dia 30 de novembro, o delegado da Receita Federal (RFB) de Curitiba, Edair Ribeiro da Silva, esteve na 

sede do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRCPR) em reunião com o presidente do 

CRCPR, Marcos Rigoni, e o vice-presidente de Relações Sociais, Narciso Doro Júnior, juntamente com 

Hugo Catossi (presidente do Sicontiba), Elisete de Carvalho Bazzo (Conselho Fiscal do SESCAP-PR) e 

Gilson Luis da Silva (diretor da FECOPAR). 

 

As entidades reivindicaram à Receita Federal um atendimento personalizado aos profissionais da classe 

contábil, bem como a melhoria do atendimento, e reforçaram o impacto causado pelo fechamento das 

delegacias da Receita em Araucária e Colombo. O delegado da RFB comentou sobre as dificuldades de 

alocação na parte de recursos humanos e demonstrou-se sensível às reivindicações. As partes irão reunir-

se futuramente para retomar as discussões e buscar melhorias. 

Expediente de fim de ano na Junta Comercial do PR 

Publicado em 10/12/2018 

 

Não haverá expediente entre os dias 24/12/2018 a 01/01/2019 

O Sistema Empresa Fácil ficará indisponível a partir das 18h00 do dia 21/12/2018 

O expediente na Jucepar será retomado no dia 02/01/2019 

Vide comunicado da Jucepar, clique aqui. 

Expediente de fim de ano na Junta Comercial do PR 

Publicado em 10/12/2018 

As abelhas são importantes para produzir o mel, mas também para garantir a produção de frutos e 

sementes, sendo assim um dos principais mecanismos de manutenção e promoção da biodiversidade, 

através da polinização. 

Com essas palavras quero externar a vocês diretores, associados, funcionários e parceiros o meu 

agradecimento, os quais efetivamente me ajudaram e foram importantes na realização de várias ações em 

defesa e valorização dos profissionais da contabilidade.  Faço uma menção especial de agradecimento a 

todos os profissionais da contabilidade que recolheram a contribuição sindical (mesmo sendo facultativa) e 

aos que se associaram ao Sicontiba, demonstrando apoio e ajudando na manutenção e criação de 

excelentes serviços prestados, possibilitando efetivas ações em defesa e valorização desta honrada 

profissão!!!  
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Foi um ano atípico e de muitas dificuldades, desafios e superação, sendo que nos adaptamos de forma ágil 

nessa fase de transição decorrente das mudanças na legislação sindical que afetou de sobremaneira o 

Sicontiba. Conseguimos nos “virar nos 30” e não ficamos parados vendo o tempo passar, mas pelo 

contrário, com responsabilidade, muito trabalho, e muita dedicação em prol da entidade fomos à luta e 

obtivemos excelentes resultados.  

Estou concluindo a prestação de contas deste exercício (2018), podendo clicar aqui e vê-la parcialmente, a 

qual (quando completa) será submetida à assembleia geral ordinária no início de 2019 para apreciação e 

aprovação, conforme prevê o estatuto da entidade.   

Informo que o Sicontiba entrará em recesso no dia 21 de dezembro. Aproveito a oportunidade para desejar 

um feliz natal e um maravilhoso 2019, com muita saúde, desenvolvimento profissional e felicidades!   

O Mundo PRECISA DE VOCÊ: de pessoas que sabem sorrir, disciplinadas, de mente aberta e que estejam 

disponíveis e prontas para construir um mundo bem melhor, mais humano e mais legal para a presente e 

futuras gerações. Precisamos de gente compreensiva, sincera, honesta e que valorize a reciprocidade e 

gratidão. Gente pronta para começar e recomeçar. Gente otimista, cheia de vida e feliz.  

Hugo Catossi 

Presidente do Sicontiba 

 

Comunicado – Férias Coletivas Sicontiba – 21/12/2018 a 02/01/2019 

Publicado em 12/12/2018 

 

COMUNICADO. Informamos que o Sicontiba entrará em férias coletivas no dia 21 de dezembro de 2018, 

retornando a normalidade de atendimento no dia 02 de janeiro de 2019. Aproveitamos para desejar a todos 

boas festas e um ano novo repleto de grandes realizações e conquistas. A Diretoria. 

Feliz Natal e próspero 2019! 

Publicado em 20/12/2018 
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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 nossa gestão fez de mais importante 

pelo sindicato e pela classe contábil no ano de 2018. 

 

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, dirija-se 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 nossa gestão e, 

com toda a certeza, foi o principal ingrediente que garantiu uma administração séria e 

comprometida no ano de 2018; 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 

afetou de sobremaneira todo o sistema sindical, sobrevivendo apenas as entidades que 

efetivamente atuem em prol da categoria que representam. Mas, independentemente 

disso, no ano de 2018, 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

