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Prezados Diretores, Delegados e Associados do Sicontiba 

 

Estou chegando ao fim do mandato de presidente a frente do Sicontiba, o 

que para mim é motivo de extremo orgulho, de grandes aprendizados pessoais 

e profissionais, além de uma satisfação enorme e sentimento de alegria por 

momentos inesquecíveis vivenciados, bem como pelo fortalecimento de antigas 

amizades e conquista de novos laços afetivos, os quais com certeza levarei 

comigo para a vida toda. O Sicontiba tem 96 anos de existência, aliás, quase 

um centenário repleto de conquistas, brilhando e se destacando no âmbito 

sindical. É um sindicato de categoria profissional criado para defender os 

profissionais da contabilidade. Os desafios foram imensos, não é fácil. Mas 

administrando com entusiasmo, muita força de vontade, dedicação, seriedade, 

respeitando os princípios éticos e sem nenhum interesse pessoal o resultado 

positivo apareceu. Apresento-lhes algumas realizações.  

 

PLANO DE GESTÃO 

 

Uma entidade representativa de uma classe como a dos profissionais da 

contabilidade de Curitiba e Região Metropolitana, pela sua história, dimensão e 

grandiosidade, não pode ficar parada no tempo, a espera dos acontecimentos e 

esperando a banda passar, andando a passos lentos como os de uma 

tartaruga. É preciso acompanhar as mudanças num tempo em que tudo muda 

rapidamente. Naturalmente, o ser humano procura uma zona de conforto e 

tende a se estabilizar, mas a mudança é um componente fundamental na vida. 

E gerenciar mudanças às vezes pode parecer empurrar montanhas, mas, 

também, pode ser incrivelmente gratificante, sobretudo quando surgem os 

primeiros resultados. Não é tarefa fácil, mas todos nós temos propósitos, 

projetos, objetivos claros e transparentes que podem ser aplicados, conferidos, 

revisados e melhorados. Tendo um grupo de diretores fiel à ideia de renovação 

no Sicontiba, após muita reflexão e estratégia, inicialmente estipulamos projetos 

e propostas visando o desenvolvimento do Sicontiba, buscando colocar em 
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prática toda nossa capacidade criativa para que tudo o que fizéssemos fosse 

promissor, benéfico e próspero para todos e dentro de uma linha de 

comportamento ético e com ação, objetivos e metas. Além de um sindicato, 

somos um prestador de serviços aos nossos associados e isso necessita de 

rapidez, eficiência e respeito. E para que tudo funcione é preciso um olhar 

atento e constante de todos os diretores. O Sindicato dos Contabilistas de 

Curitiba existe para bem defender e representar seus associados e esta é uma 

das profissões mais atingidas pelas mudanças do mundo moderno envolvendo 

tecnologia, legislação e comportamento ético. Não podemos ficar parados 

enquanto lá fora o mundo está em constante evolução. Nesse sentido, o 

compromisso foi de desenvolver, fortalecer e representar a classe contábil. Por 

sinal, a melhor maneira de enfrentar problemas que afetam a todos como a 

elevada carga tributária brasileira, o número altíssimo de impostos e uma 

legislação que, além de extremamente complexa, muda diariamente, é pela 

organização e participação da categoria na sua entidade sindical. Por tais 

motivos elaboramos previamente o plano de gestão contendo todos os 

projetos, dentre os quais, como exemplo alguns: projeto de melhorias nos 

serviços prestados; projeto de mudança no estatuto; projeto de construção de 

uma nova sede administrativa; projeto de valorização dos profissionais da 

contabilidade; projeto de cursos com preços reduzidos; projeto + delegados nas 

localidades; e projeto mulher contabilista, reconhecendo que graças a sua 

determinação e a uma longa luta, as mulheres conseguiram seu espaço no 

cenário mundial e não podem mais serem tratadas como exceção, porque 

também estão por detrás de grandes decisões políticas e de negócios. A 

evolução foi tão grande que hoje em dia nada é mais separado pelo sexo do 

profissional e sim pela capacidade e qualidade do trabalho de cada um. 

Estimulamos ainda mais a mulher contabilista a participar da entidade, seja com 

campanhas, seja nomeando delegadas ou aumentando o número de diretoras 

mulheres, nada mais justo! Creio que num futuro próximo teremos uma 

presidente mulher no Sicontiba. Seria motivo de muito orgulho para todos nós. 

Dentro do plano de gestão, como MISSÃO do Sicontiba estipulamos: 
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 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 o desenvolvimento e a valorização 

da classe contábil, bem como à conscientização sobre a importância da 

contabilidade. 

 

 NOSSO COMPROMISSO: A defesa e a proteção dos direitos e 

interesses dos profissionais da contabilidade, com ética e transparência. 

Representar a categoria com eficiência, qualidade técnica e bom senso. 

 

 NOSSA VISÃO: Ser referência no âmbito sindical, fortalecendo a 

categoria dos profissionais da contabilidade de Curitiba e Região, 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. 

 

Todos os dados, o plano de gestão, as atividades desenvolvidas, os 

relatórios, demonstrações contábeis, encontram-se disponíveis para 

visualização pelo público no portal da transparência do Sicontiba. 

 

DIRETORIA COMPETENTE E DEMOCRÁTICA 

 

Convidamos a fazer parte da diretoria profissionais probos e 

comprometidos em fazer a diferença em prol dos interesses da classe contábil, 
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atuantes de forma gratuita, contribuindo com a entidade, não recebendo 

qualquer verba de representação, coisa que o valha ou visando interesses 

pessoais. A escolha foi democrática, visando preencher as funções por 

profissionais com ampla experiência nas diversas áreas que a profissão 

proporciona, a saber: donos de escritórios e empresas de contabilidade, 

auditoria e perícia (alguns inclusive com 1.400 clientes); empregados de 

pequenos e de 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 Paraná. Em 

suma, prestigiou-se na equipe conhecedores dos anseios e dos problemas que 

os profissionais da contabilidade enfrentam no dia a dia. 

 

REENGENHARIA ADMINISTRATIVA 

 

Fizemos uma verdadeira reengenharia dos procedimentos administrativos 

para melhorar os serviços prestados aos associados e representados, por 

exemplo: baixamos portaria disciplinando as normas de pessoal, melhorando os 

serviços de atendimento e de telefonia do sindicato; instalamos ponto digital 

para os nossos funcionários; implantamos reuniões de gestão; atualizamos o 

cadastro dos contabilistas da base; melhoramos os controles cadastrais 

(sistema sindical, correspondências recebidas e expedidas, geração de boletos, 

entre outros); instituímos um sistema de pagamento online; instauramos um 

demonstrativo de caixa diário, que é enviado ao presidente e ao tesoureiro para 

controle dos gastos; procedemos o levantamento do imobilizado e reavaliamos 

os bens imóveis do Sicontiba; Periodicamente, toda a documentação financeira 

e contábil do sindicato passa por um processo minucioso de análise por parte 

do Conselho Fiscal e de assembleia; houve investimento em empresa 

especializada em disparo de e-mails marketing e divulgações de interesse da 

classe contábil; o site foi melhorado e atualizado com o acesso a diversos links, 

facilitando a utilização pelos usuários; o sistema de inscrição nos cursos 

também foi melhorado, facilitando o manuseio pelos usuários no momento da 

inscrição e na obtenção do material e do certificado. 
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MUDANÇA NO ESTATUTO 

 

Outra ação necessária e, porque não, uma mudança radical positiva foi a 

alteração de diversos dispositivos e regras prevista no Estatuto Social do 

Sicontiba, modernizando-o para estar em consonância com os dias atuais, 

legislação e novas tecnologias, além de prestigiar regras que priorizam a ética e 

a honestidade na administração de uma entidade. Fora colocado para 

apreciação da diretoria executiva e dos associados em assembleia específica, 

sendo aprovadas as mudanças de forma unânime. Extirparmos a verba de 

representação, além de prever a vedação pela diretoria e presidência de 

recebimento de qualquer remuneração em decorrência do exercício do 

mandato, seja a título de salário ou qualquer tipo de vantagem financeira, 

devendo o exercício do cargo ser realizado de forma gratuita e sem 

nenhum interesse pessoal. Acabamos com a possibilidade de eternização 

de mandatos presidenciais, estipulando mandato único de 3 anos do 

presidente, vedando-se a reeleição para um mandato imediatamente 

subsequente, valorizando assim a importância da alternância no poder e 

trazendo credibilidade ao Sicontiba. Estipulamos também que o presidente e 

o vice não podem concomitantemente exercerem cargo de diretoria em outras 

entidades da classe contábil e afins. Reduzimos os cargos e criamos o 

conselho de ex-presidentes. Deixamos bem claro, ainda mais durante todo o 

período de escândalos em que o Brasil viveu “afundado” em tamanha 

corrupção, que abominamos pessoas que usam entidades para interesses 

próprios, visando tirar proveitos pessoais e políticos. 

 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 

Criamos de forma inédita no cenário sindical o portal da transparência, 

sendo uma iniciativa importante e que veio revolucionar os padrões das 

entidades sindicais, dando exemplo de seriedade, ética e transparência junto 

aos representados e a sociedade como um todo, pois acreditamos que é 

somente através de uma administração transparente e participativa é que 
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podemos evoluir como entidade, como classe e também construir uma 

sociedade mais ética e justa. No portal é possível ter acesso a informações 

importantes sobre o caixa do sindicato, demonstrações contábeis, atividades 

desenvolvidas (ex.: acordos coletivos firmados e relatórios) e outros dados e 

fatos, como a história, a visão administrativa, a nossa missão, as nossas 

prioridades, os nossos compromissos, a nossa gestão em valores, o estatuto e 

toda a relação de contatos do Sicontiba. 

 

OUVIDORIA 

 

Potencializamos a defesa dos interesses dos associados, ajudando-os 

nos momentos de alguma pendência ou algum problema de atendimento junto 

a algum órgão publico ou sanando dúvidas sobre algum assunto relacionado à 

atividade contábil. Foram mais de 1.000 (mil) atendimentos ao longo da gestão. 

A ouvidoria do Sicontiba (ouvidoria@sicontiba.com.br), mais uma criação da 

gestão, é um canal de contato direto com o profissional da contabilidade que 

fica a disposição para receber os dados e informações, providenciando de 

forma rápida uma solução. Também, quando da fase de interposição de algum 

recurso junto ao Conselho de Contribuintes de Curitiba, o Sicontiba conta com 3 

diretores que fazem parte do órgão, ficando à disposição do associado para 

sanar dúvidas sobre procedimentos e processos. 

 

INTEGRIDADE 

 

Sob essa premissa, cumprindo com mais um projeto do plano de gestão, 

determinamos uma atuação pautada em princípios morais e implantamos a 

integridade na entidade. Como resultado fomos reeleitos para a gestão 

2017/2019 com aprovação de 96% dos votos válidos, o que demonstra a 

confiança dos representados e da classe contábil como um todo, recebendo 

inúmeros elogios (constam alguns transcritos no tópico de e-mails recebidos). 

 

 

mailto:ouvidoria@sicontiba.com.br
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+ DELEGADOS SINDICAIS PARA UMA MAIOR REPRESENTAÇÃO 

 

Criamos cargos honoríficos de delegados sindicais, os quais têm a função 

de serem o elo de ligação da entidade com os profissionais da respectiva 

localidade de atuação, aproximando-os, integrando-os, levando as sugestões e 

reivindicações dos mesmos ao conhecimento dos dirigentes do sindicato na 

busca de soluções e esclarecimentos.  

 

ASSESSORIA JURÍDICA  

 

Contratamos também um assessor jurídico proativo, responsável e 

comprometido em dar toda a assistência necessária aos associados e 

representados em consultorias jurídicas, nas negociações coletivas de trabalho, 

nas homologações de transferências de responsabilidade técnico-contábil, nas 

rescisões contratuais, nas mediações e conciliações de conflitos, a exemplo de 

acordos nas pendências de honorários contábeis, além de todo o suporte 

jurídico à diretoria. Os atendimentos são diários na sede administrativa ou até 

mesmo de forma online ou via telefone, com retornos e pareceres na maior 

brevidade possível. 

 

ESPORTES 

 

Também não posso deixar de demonstrar que o Sicontiba sempre apoiou 

a parte esportiva, tendo êxito e sucesso em todos os eventos promovidos e 

apoiados, movimentando a bela sede campestre Irineu Zanuzzo. Bons 

exemplos são a Copa Sicontiba e o Intercontábeis, realizados anualmente, 

constatando-se competições com excelentes jogos, muita descontração, e 

principalmente, fortalecendo os laços de amizade, imperando a união e o 

respeito entre todos os envolvidos.  
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CURSOS 

 

Visando colaborar com o desenvolvimento e o aprimoramento intelectual 

dos profissionais da contabilidade, promovemos vários eventos de qualidade 

todos os meses, tendo excelentes palestrantes e temas de relevância para a 

atividade contábil, fiscal, tributária e de recursos humanos do dia a dia. Os 

valores de inscrição são reduzidos para quem é associado e respectivos 

colaboradores, chegando ao desconto de 50% (a partir de R$ 80,00). Os cursos 

tem o apoio do CRCPR e muitos fazem parte do programa de educação 

profissional continuada do sistema CFC/CRCs, concedendo pontuação aos 

profissionais regulares e ativos. Na gestão, ao todo, foram mais de 100 (cem) 

cursos realizados. Passamos também a oferecer cursos online, via parceria, 

possibilitando que alguns treinamentos também sejam disponibilizados em 

plataforma digital, com preços excelentes e reduzidos, valendo inclusive 

pontuação no programa EPC. 

 

OPORTUNIDADE DE EMPREGOS 

 

Temos um banco virtual em que o Sicontiba faz o cadastro de vagas de 

emprego e também dos currículos, disponibilizando o acesso no site do 

Sicontiba aos profissionais da contabilidade, patrões e empregados, havendo 

ampla divulgação e visando a recolocação dos profissionais desempregados no 

mercado de trabalho. 

 

OPORTUNIDADE PARA ESTAGIÁRIOS 

 

Temos também uma página virtual com acesso fácil em que o Sicontiba 

cadastra e divulga oportunidades de bolsa de estágio e os currículos dos 

estudantes de ciências contábeis, visando aliar o conhecimento teórico obtido 

nas universidades com a parte prática dentro de um escritório de contabilidade, 

auditoria e perícia ou até mesmo dentro de empresas dos mais variados ramos 

de atividade, inclusive de multinacionais. 
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TABELA REFERENCIAL DE CUSTOS 

 

Visando valorizar o trabalho executado no dia a dia pela classe contábil, a 

planilha apresenta orientações e referências na forma de auxílio aos 

profissionais que tem dúvidas na hora de fixar o valor de remuneração pela 

prestação de serviços, ressalvando-se que as tratativas são de livre 

negociação, visto que o Sindicato não impõe um piso mínimo ou máximo.  

 

CONVÊNIOS E PARCERIAS COM DIVERSOS DESCONTOS 

 

Aos associados são disponibilizados vários descontos em produtos e 

serviços, decorrentes de diversos convênios e parcerias. Um exemplo é a rede 

ALL SUL, em que estando de posse da carteira é possível ter descontos 

(variados até 50%) em centenas de estabelecimentos, hotéis (100.000 no Brasil 

e em 80 países), área de turismo, ingressos, restaurantes, academias, 

instituições de ensino (2.000 aproximadamente) e lojas online (valores 

aplicáveis direto com a fábrica). Ainda há inúmeros convênios e parcerias a 

disposição dos associados, como: plano de saúde UNIMED coletivo com valor 

abaixo do que o adquirido individualmente; consulta odontológica e tratamentos 

especializados em clínica conveniada com valores especiais aos associados e 

dependentes, mais baixos em relação ao mercado; descontos em serviços de 

medicina e segurança do trabalho, renda extra para escritórios de contabilidade 

através da indicação de produtos PAT via parceria com a Abrapetite; descontos 

em mensalidades do Colégio Sesi para educação infantil, do ensino médio e do 

ensino médio internacional; descontos em cursos de pós-graduação via 

parceria BSSP Centro Educacional; soluções em seguros de vida e previdência 

para que o profissional da contabilidade possa alcançar seus objetivos, proteger 

seu patrimônio e cuidar das pessoas que ama; utilização da associação 

Banestado na praia de leste (à beira mar) com preços especiais aos 

associados, incluindo estadia e refeições; parceria SICREDI, proporcionando 

aos profissionais da contabilidade (e respectivos clientes indicados) excelentes 
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serviços diferenciados e com ótimos preços, inclusive com distribuição de 

sobras. 

 

CERTIFICADOS DIGITAIS NA SEDE DO SICONTIBA E IN LOCO 

 

Fruto de parceria realizada na gestão, os preços aplicados são um dos 

melhores de Curitiba e Região, e mais, prevendo que o profissional da 

contabilidade parceiro que indicar aos seus clientes a compra de certificado 

digital no Sicontiba receberá 12% de comissão para cada certificado emitido, 

além de ter o próprio eCPF A1 e o eCNPJ A1 gratuitamente. Os atendimentos 

são dentro da própria sede do Sicontiba, de forma fácil e rápida, havendo 

também a possibilidade de atendimento in loco. Desde o início da parceria já 

foram mais de 2.000 (dois mil) certificados emitidos e a quantidade de 

expedições só aumenta, pois é obrigatória a sua utilização em diversos órgãos. 

 

ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO 

 

Conseguimos manter direitos anteriores, conquistando novos benefícios e 

angariando reajustes salariais, aumentos reais, abonos, participação nos lucros 

ou resultados, PDVs, PDIs, programas de aposentadoria incentivada, 

compensação de sábados e feriados, Banco de horas, entre outros. 

 

CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO 

 

Fizemos campanhas contra a corrupção e também pela redução de 

tributos e menos burocratização. Campanhas em prol de honorários mais justos 

e por mais valorização profissional também foram bandeiras de luta. Uma delas 

DIGA NÃO A AUTODESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL. Inclusive em alguns 

casos foram direcionadas divulgações aos empresários, para perceberem a 

importância do profissional da contabilidade. 
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HOMENAGENS MERECIDAS 

 

Implantamos uma rotina periódica de divulgações de homenagens em 

datas especiais, a exemplo do Dia Internacional da Mulher, Dia do Contabilista, 

Outubro Rosa, entre outras campanhas de relevância dentro da sociedade, 

chamando a atenção da população para importantes temas, visando apoio, 

sensibilização e conscientização. Demonstrando toda a nossa admiração e 

reconhecimento, fiz questão de homenagear o ex-presidente do Sicontiba (de 

1993 a 2001), o saudoso Irineu Zanuzzo, em nome da classe contábil e em 

memória do mesmo, na presença de seus familiares e associados, batizando a 

chácara do sindicato em Colombo de “Sede Campestre Irineu Zanuzzo”. 

 

NOTAS DE REPÚDIO E REIVINDICAÇÕES 

 

Lembramos também que ao longo da gestão fomos obrigados a fazer 

algumas notas de repúdio, tratando-se de reivindicações justas e necessárias 

junto aos órgãos públicos, visando melhorias no atendimento. 

 

DESFILIAÇÃO DA FECOPAR 

 

O Sicontiba, considerando que a sociedade clama por renovação e que o 

sindicato se esforça para dar o exemplo com uma administração transparente, 

voltada à defesa e valorização dos profissionais da contabilidade, não apoia 

qualquer tipo de tentativa de eternização em cargos diretivos de entidades. Por 

tais motivos, valendo-se do princípio constitucional da liberdade de associação 

sindical, o Sicontiba, mediante aprovação prévia de sua diretoria em reunião 

extraordinária, optou pela desfiliação da federação, já que não se visualizava 

sintonia e convergência de entendimento entre as entidades. 
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SEDE CAMPESTRE IRINEU ZANUZZO 

 

Localizada em Colombo, mesmo com um trabalho árduo para a sua 

manutenção, já que tempestades ocorrem rotineiramente, além da ocorrência 

de diversos furtos e prejuízos, cada vez está mais bela, contando com uma 

ampla área verde em um ótimo espaço para lazer e confraternização com 

amigos e familiares, também utilizada de forma gratuita pelos associados e 

dependentes, aplicando a taxa de R$ 10,00 por convidado, exceto crianças até 

12 anos. É possível utilizar salões de festa, quiosques, campos de futebol, 

cancha de bocha e passar o dia em um ambiente lindo e tranquilo. As reservas 

se dão de forma prévia, via agendamento online ou por telefone. 

 

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA  

 

Trata-se de um fato marcante que ficou registrado na história do Sicontiba 

e a realização de um sonho que ganhou paredes, portas, janelas e forma, 

cumprindo-se mais uma promessa da gestão inovadora e empreendedora, 

sendo um presente aos profissionais da contabilidade, dando assim um 

upgrade e mais visibilidade para os respectivos profissionais, tendo por objetivo 

também gerar um melhor atendimento à classe contábil e contribuir para o 

desenvolvimento da profissão. A sede era de 1.957 e tinha alguns problemas 

estruturais, a exemplo de infiltrações. Era uma necessidade para melhor 

atender os profissionais da contabilidade, associados, autoridades e visitantes 

em geral, bem como para realizar encontros, cursos, reuniões e assembleias de 

interesse da categoria e da classe contábil como um todo. Tínhamos que 

construir o novo prédio, porém não tínhamos o dinheiro “em mãos” para sua 

concretização. Foi muito incômodo, muito planejamento e trabalho, muita “mão 

na massa”. Ficar parado, esperando o próximo trem passar, foi o que não 

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

administrando com “mãos de ferro”, tomando inúmeras decisões difíceis, após 

um trabalho árduo de contenção de gastos e com estratégia de angariação de 

novas fontes de receitas, com muito suor houve uma economia significativa, 
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“engordando” o caixa do Sicontiba, possibilitando assim tornar o sonho em 

realidade. Todas as forças (de forma gratuita) foram direcionadas para mais 

esse êxito, por amor à causa, à meta da construção e à classe contábil. Outro 

desafio enfrentado foi o planejamento de não pagar qualquer aluguel durante o 

período de obra para realocar os colaboradores, todavia buscando a 

manutenção da qualidade do atendimento do Sicontiba. Para tanto, na busca do 

local adequado, conseguimos de forma generosa e gratuita um espaço na MV 

Contabilidade, sendo disponibilizados equipamentos, sala, telefone, espaço 

para reuniões e assembleias, em nada alterando o atendimento durante o 

período. Administramos a construção com um olhar clínico e minucioso, desde 

o início e em todas as etapas (ideia inicial do projeto, na fase de análise de 

orçamentos, escolha de arquiteto, escolha de construtora, fiscalização dos 

serviços, solução de questões documentais e burocráticas, até o habite-se e 

registro imobiliário), inclusive até mesmo algumas vezes comprando materiais. 

Em algumas ocasiões foi utilizado dinheiro do próprio bolso para algumas 

despesas e deslocamentos. Para uma maior transparência, mesmo estando 

como administrador da obra, tudo foi discutido e acompanhado pelo tesoureiro 

geral José Eurides Borges Filho (agente fiscalizador da obra), pelo secretario 

geral José Carlos Lada (agente fiscalizador da obra) e pelo doutor Ricardo 

Weber (parte jurídica, contratos, entre outros), inclusive a mudança dos móveis 

para a MV contabilidade foi transportada e colocada no espaço provisório por 

nós mesmos, logo, assim, mais uma vez economizando nos gastos com 

deslocamentos e contratação de prestadores de serviços, além de não ter sido 

necessário o pagamento de aluguéis mensais. Todas as situações foram 

discutidas abertamente e aprovadas pela diretoria e assembleia geral de 

associados. Fiz um relatório de mais de 100 (cem) paginas com os 

acontecimentos vinculados à construção de forma cronológica (reuniões, 

contratações, pagamentos, ofícios, decisões, etc.). Em tempo recorde (em 

apenas 4 meses) construímos a nova casa dos profissionais da contabilidade 

de Curitiba e Região, sendo inaugurada em 18/08/2017, e ressalte-se: com 

valor baixo e sem nenhuma dívida com construtora, arquiteto, materiais, 

acabamentos, equipamentos adquiridos, prestadores de serviços, órgãos 
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públicos, trabalhadores, registro de imóveis, ISS, INSS e tributos, à vista, sem 

qualquer empréstimo, totalmente regularizada. Evidente que não é suntuosa 

face os poucos recursos arrecadados, todavia é aconchegante, possuindo 

agora: 3 andares; sala do contabilista; sala do presidente; espaço adequado 

para o atendimento aos associados e representados; espaço funcional para o 

exercício das atividades pelos funcionários; ático com espaço de 

confraternização; auditório maior para a realização de cursos e eventos; e 

jardim. Foram colocados painéis que contam a história da entidade nesses 

quase 100 anos de existência, registrando-se momentos marcantes, cujo 

objetivo foi valorizar os profissionais da contabilidade que de alguma forma 

contribuíram para o sucesso do Sicontiba ao longo de quase 1 século. Uma 

galeria de presidentes foi colocada no rol de entrada do Sicontiba. Foi instalada 

também na parede do térreo banners com a missão do Sicontiba, englobando 

nossa prioridade, nosso compromisso, nossa visão, nossa gestão em valores e 

a ética, que sempre foi o norte das nossas condutas. Recebemos várias 

parabenizações e cumprimentos encaminhados pelos profissionais da 

contabilidade e autoridades. Até mesmo da população que passa em frente à 

nova sede recebemos inúmeros elogios e perguntam surpreendidos: como 

conseguimos levantar esse prédio bonito em tão pouco tempo? Valeu a pena! 

Enfim, temos uma sede à altura da classe contábil, erguida com muito suor e 

com pouco dinheiro, quitada à vista, moderna, belíssima e funcional, sendo a 

casa dos profissionais da contabilidade de Curitiba e Região Metropolitana, 

construída em tempo recorde e com a ajuda de pessoas especiais. 

  

UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO NA SEDE SICONTIBA 

 

Disponibilizamos a estrutura da sede administrativa aos profissionais da 

contabilidade da região metropolitana que precisam utilizar um espaço com 

computador, internet, telefone, banheiros e sala de reunião, pois a ideia é de 

sempre acolhê-los, já que a sede do Sicontiba também é a casa de todos os 

profissionais da contabilidade. 
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DESAFIOS ENFRENTADOS E SUPERADOS COM A REFORMA 

TRABALHISTA  

 

Mesmo antes da reforma trabalhista ocorrida em 2017 (que tornou a 

contribuição sindical não mais obrigatória) já era um norte de gestão a redução 

significativa dos gastos não essenciais e o foco na austeridade financeira do 

Sicontiba, respeitando assim os contabilistas contribuintes, tratando o dinheiro 

arrecadado com seriedade e transparência. Nesse contexto foram extintos 

vários contratos de prestação de serviços ou modificados e reduzidos os 

valores mensais. Após a extinção da obrigatoriedade de recolhimento da 

contribuição sindical surgiu mais um grande desafio de “sobrevivência” a todas 

as entidades sindicais. O Sicontiba teve que se reinventar mais uma vez, com 

“pés no chão” e consciência reduzindo ainda mais as despesas e buscando 

novas fontes de receitas, visando um equilíbrio de caixa e estabilidade 

financeira, traçando novas estratégias para continuar a ser referência no âmbito 

sindical como um sindicato forte e atuante. O resultado foi um sucesso, pois, 

em que pese à queda de mais de 95% das receitas oriundas da extinta 

contribuição sindical, com muito sacrifício economizamos de forma estratégica, 

gerando uma reserva financeira para que a entidade possa sobreviver por 

muitos anos de forma independente. 

 

A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE 

 

O profissional da contabilidade é essencial e indispensável num mundo 

globalizado, já que é necessário em todos os segmentos da nossa economia, 

sendo um dos profissionais mais requisitados na atualidade, necessitando de 

um sindicato organizado e com credibilidade para representá-lo, valorizá-lo e 

defendê-lo. Sob esse entendimento é que buscamos a conscientização junto 

aos empresários, aos próprios profissionais e a sociedade como um todo sobre 

a importância do profissional da contabilidade. 
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COM POUCO FIZEMOS MUITO 

 

Fazendo uma reflexão e análise de todas as atividades desenvolvidas no 

período de gestão, concluímos que com pouco fizemos muito. Fácil é 

administrar uma entidade que conta com vários recursos e fontes de receitas. 

No entanto, difícil mesmo é administrar uma entidade com pouquíssimos 

recursos e em que poucos efetivamente participam e colaboram. Centenas de 

importantes acordos foram negociados e firmados com empresas, Sanepar, 

Copel, escritórios e empresas de contabilidade, auditoria e perícia, mantendo-

se direitos anteriores, conquistando novos benefícios e angariando reajustes 

salariais, aumentos reais, abonos, participação nos lucros ou resultados, PDVs, 

programas de aposentadoria incentivada, entre outros. O Sicontiba “enfrentou” 

a categoria econômica, participando de diversas reuniões, mobilizando a 

categoria e conseguindo avanços ano após ano.  

 

REPRESENTAÇÃO! DEFESA! VALORIZAÇÃO!  

 

Foi isso que fizemos! Lutamos por melhores salários! Exigimos mais 

respeito junto aos órgãos públicos! Lutamos por mais valorização profissional! 

Lutamos contra a corrupção! Lutamos por transparência! Lutamos por 

integridade! Lutamos por renovação! 

 

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS 

 

No Sicontiba reinou o respeito e a paz entre os diretores da executiva, 

sendo que mais uma vez quero agradecê-los pelo apoio, carinho e respeito. 

Aos meus vices, Juarez Morona e Dirceu Vaz. Ao Secretário Geral José Carlos 

Lada e ao Tesoureiro Geral José Eurides. Aos diretores Reginaldo de Paula (1º 

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

Tesoureiro), Daniel Zanuzzo (2° Tesoureiro), Luciano Barboza (Diretor de 

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

(Diretor de Cursos e Palestras), Bento Rosa (Diretor de Patrimônio), Bruno 
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Vosgerau (Diretor Social e Recreativo), Simone Vanni (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 mal intencionados de alguns interesseiros de plantão. A vocês o meu 

muito obrigado! Aos associados do Sicontiba, que mesmo com as mudanças no 

âmbito sindical se sensibilizaram com a entidade e se aproximaram ainda mais, 

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. Falando em associados, não poderia deixar de registrar o meu 

sincero agradecimento ao associado e vice-presidente do CRCPR, Laudelino 

Jochem, o qual sempre se dispôs a colaborar com a entidade, além de ministrar 

palestras de forma gratuita e de fornecer livros que contribuem muito com o 

aprimoramento intelectual dos profissionais da contabilidade. A sua presença 

constante engrandeceu o Sicontiba e a classe contábil, motivando-nos a 

sermos seres humanos melhores. Aos associados Marcos Rigoni (presidente 

do CRCPR e da JUCEPAR), Paulo Caetano (ex-presidente do CRCPR na 

gestão 2008/2011) e Gerson Borges (Diretor Superintendente do CRCPR), por 

sempre se fazerem presentes, apoiando o Sicontiba. Ao associado, professor e 

doutor Vicente Pacheco. Ao associado, professor e mestre Luiz Carlos de 

Souza. Ao associado João Eloi Olenike (presidente executivo do IBPT). Às ex-

presidentes do IPMCont, Dolores Biasi Locatelli e Denise Maria de Oliveira, que 

contribuíram muito no fortalecimento da presença feminina na área contábil. Ao 

deputado estadual do PR delegado Rubens Recalcatti e ao vereador e amigo 

dos profissionais da contabilidade de Curitiba Helio Wirbiski. Aos suplentes da 

diretoria executiva e aos membros dos conselhos fiscal e consultivo. Enfim, 

expressei apenas alguns nomes, todavia são tantos os agradecimentos 

especiais que não dá para registrar todos aqui, o meu muito obrigado! 
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FINALIZANDO... MAIS UM POUQUINHO... QUASE DE SAÍDA! 

 

MISSÃO CUMPRIDA E GRATIDÃO 

 

Tenho gratidão a Deus pelos anos em que tive a oportunidade de exercer 

o cargo de presidente do Sicontiba, sendo um período de muito aprendizado 

pessoal e profissional, de desafios, de novas amizades e fortalecimento de 

antigos laços de amizade. O objetivo foi claro: transformar o Sicontiba para 

melhor, aproveitando as experiências de sucesso e buscando inovar em 

diversas frentes estratégicas. Temos também agora uma bela sede garantida 

por pelo menos 50 anos. Tenham a certeza de que tudo foi planejado e 

executado com muito carinho e amor pela classe contábil. Sem a ajuda de 

pessoas especiais (como o da minha querida e amada esposa Cristina 

Medeiros e do assessor jurídico do Sicontiba Ricardo Weber), da diretoria, dos 

associados e dos funcionários nada seria possível. No Sicontiba podemos dizer, 

sim, que imperou a amizade e irmandade entre os diretores da executiva. A 

união de forças fez a diferença. A sensação é de dever cumprido. A entidade 

está organizada em todas as suas frentes de atuação e disponibilizando 

diversos serviços com qualidade.  

 

PRÓXIMA GESTÃO 2020/2022 

 

Foram preparados vários diretores para serem presidentes, todos 

capacitados, responsáveis e competentes. Concomitantemente, buscamos 

também uma renovação do corpo diretivo, trazendo jovens comprometidos com 

a classe e, em especial, mais mulheres, pois nada mais justo do que valorizá-

las, tanto que serão 6 (seis) associadas na diretoria e mais 3 (três) delegadas 

sindicais. Enfim, a ideia foi mesclar juventude, novas ideias e experiência, além 

de exaltar e prestigiar as mulheres. Resultado: para a gestão 2020/2022, 

ficamos felizes com a votação expressiva dos associados na chapa única, 

referendando os nomes com uma aprovação de 93,07% nas urnas, refletindo 

assim o ótimo momento que vive o Sicontiba, estando os mesmos com certeza 
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preparados para dar continuidade a transparência e ao trabalho sério, 

responsável e com resultados, buscando ampliar os serviços, parcerias e, como 

foco, lutar por + Defesa e Valorização dos profissionais da contabilidade de 

Curitiba e Região Metropolitana. 

 

SAUDAÇÕES FINAIS 

 

O Sicontiba e a classe contábil permanecem dentro do meu coração. Não 

estarei mais no comando da entidade, mas podem contar comigo e, conforme 

comprometimento e juramento prévio quando da posse, jamais utilizei ou 

utilizarei a entidade para galgar outros cargos, inclusive políticos. Estarei no 

CRCPR, local em que trabalho há 43 anos, servindo o interesse coletivo com 

bons princípios de governança e integridade. Desse período frente a 

presidência do Sicontiba tirei a seguinte lição: Que quando se faz algo de bom, 

qualquer coisa que seja, no lado pessoal ou profissional, com honestidade, 

amor, alegria, solidariedade, respeitando princípios éticos e pensando no 

próximo, tudo dá certo e tudo que é de bom retorna para si mesmo, pois 

grandes atos são feitos de pequenas atitudes. É um mistério inexplicável, 

superior ao nosso entendimento, mas que efetivamente ocorre. Como disse o 

poeta, “Não nos cabe reclamar que o solo é árido, que o sol queima, que chove 

pouco... nossa missão é semear”. Do caminho fácil, mantenha distância 

sempre. Fica a dica  

 

Com alegria desejo ao futuro presidente Juarez Morona e ao seu vice 

Dirceu Vaz, estendendo a menção aos componentes da nova diretoria (pessoas 

especiais), que, de 2020 em diante, a nova gestão a frente do Sicontiba possa 

superar os desafios vindouros e realizar grandes conquistas em prol da classe 

contábil. Por fim, deixo registrado aqui a frase que colocamos na placa de 

inauguração da nova sede administrativa:  
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“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem 

a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam 

sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-

la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos.” (Fernando 

Andrade). 

Um grande abraço! 

 

HUGO CATOSSI 

Presidente do Sicontiba 

Gestões 2014/2016 e 2017/2019 
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E-mails 
Recebemos muitos e-mails de apoio que me ajudaram a superar as dificuldades, 

levantar templos às virtudes e cavar masmorras aos vícios. Eis alguns, aos quais 

agradeço com carinho, muito obrigado! 

 

 De: contatoreal2003@gmail.com  

Assunto: Sicontiba 

Recebi no e-mail um comunicado feito aos associados e te digo o seguinte 

presidente Hugo, tomara que o próximo presidente que te suceder no Sicontiba seja 

tão competente e atencioso com a classe contábil como você foi. Parabéns Hugo, 

pelo excelente serviço prestado a todos os contabilistas. Abraço. Sérgio Domingues 

da Silva - Contabilidade Real. 

 

 De: LUIZ FANCHIN JR [fanchinjr@gmail.com]  

Assunto: Nova casa dos profissionais da contabilidade 

Parabéns à diretoria e em especial ao Hugo, a quem conheci, há aproximadamente 

30 anos, quando fui membro do CRC. Lembro quando alguns conselheiros se 

insurgiam com o seu rigor no controle das contas. Já demonstrava que seria um 

ótimo gestor. Sinto-me gratificado pela atual situação do SICONTIBA, porque fui 

ferrenho no controle dos gastos quando diretor. Graças aos bons dirigentes que 

tivemos, salvo alguns nem tanto, hoje o Sicontiba nos oferece essa bela sede. Estou 

residindo na Itália, mas na primeira oportunidade terei o prazer de tomar um 

cafezinho com você Hugo e demais membros da diretoria e se possível ex-diretores. 

 

 De: Almir Lass [almirlass@hotmail.com]  

Assunto: TRANSPARENCIA - HONESTIDADE - INTEGRIDADE E RESPEITO COM OS 

PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE QUE COLABORAM FINANCEIRAMENTE COM O 

SICONTIBA 

Parabéns ao Presidente Hugo e seus pares de diretoria, pela transparência e por 

dirigirem nosso Sindicato, com dedicação, empenho e entusiasmo. 

 

 De: Hélio Maia [hmcooperconta@hmcooperconta.cnt.br]  

Assunto: Inaugurada a sede do Sicontiba 

De parabéns a classe contábil de Curitiba e região. Um verdadeiro marco dos anos 

90 do nosso Sicontiba. Graças ao esforço, ao comprometimento e a competência do 

nosso Presidente e da sua equipe! Viva! 

 

 De: José Carlos Miranda 

Assunto: Nova casa dos profissionais da contabilidade 

Hugo, boa tarde, em nome da Diretoria da AIC Consultoria, queremos parabeniza-lo 

por este feito magnifico, construir a sede administrativa do Sicontiba, que era um 

sonho de todos, mas, você teve a coragem de realiza-lo. Construir um imóvel deste 

porte requer determinação, muita organização e competência, o que você e sua 

diretoria demonstraram. Parabéns e que Deus te ilumine na sua trajetória como 

Presidente do nosso Sicontiba. Grande abraço. 

 



 

 Pá
gi

n
a2

3
 

 De: João Maria da Silva de Lima [joao.lima@fcopel.org.br]  

Assunto: Inaugurada a sede do Sicontiba 

Parabéns Dr Hugo Catossi. Esse será mais um ponto marcante em sua já destacada 

gestão do Sicontiba. Abraços. 

 

 De: Professor Cesar Abicalaffe [professor@cesarabicalaffe.com.br]  

Assunto: Nova casa dos profissionais da contabilidade 

Grande Presidente HUGO: Isso é que é fazer jus ao próprio “tamanho” físico e 

intelectual... Algo realmente grandioso que estará presente no futuro onde nós não 

mais estaremos, mas seu nome e marcas sim. Parabéns. Tenho razão e motivos 

para tê-lo admirado desde há muito, como alguém realmente “especial”.  Desse 

prédio do SICONTIBA poderão partir novidades que ajudarão a elevar ainda mais o 

respeito e a admiração pela profissão contábil.  Continuem ou não as contribuições 

sindicais. 

 

 De: Juarez [juarez@jjassis.com.br]  

Assunto: RES: Inaugurada a sede do Sicontiba 

Presidente Hugo. Muito Obrigado Pela Nova sede. Juarez Jose de Assis. 

 

 De: Natal [natal.ancioto@sercomtel.com.br]  

Assunto: Inaugurada a sede do Sicontiba 

Boa tarde. Quero parabenizar toda a classe contábil que sem dúvidas são grande 

merecedor dessa nova casa e sabemos que foi com muita luta e dedicação de todos, 

para que essa obra chegasse onde chegou. Transmita ao meu amigo Hugo hoje 

presidente dessa entidade, onde tive o privilégio e o prazer de ter trabalhado com 

ele no CRC-PR no ano de 1.991, quando fui delegado desse egrégio conselho, 

desejo a ele muito sucesso e que seja muito feliz que Deus ilumine todas suas 

decisões. Um grande abraço a todos vocês e felicidade nessa nova casa. 

 

 De: Nelson Zafra [nzafra@zafra.com.br]  

Assunto: Nova casa dos profissionais da contabilidade 

Parabéns Presidente Hugo por esta obra, nosso sindicato merece e mais ainda 

nossos profissionais de Curitiba e Região. Vi as fotos, ficou fantástico, é um orgulho 

para os contabilistas. Sucesso a você e toda a sua Diretoria. 

 

 De: Presidente - IPMCONT Denise Oliveira [presidente@ipmcont.com.br]  

Assunto: Nova casa dos profissionais da contabilidade 

Presidente Hugo Catossi, bom dia! O IPMCONT parabeniza toda a diretoria do 

SICONTIBA pela realização deste sonho, ficou muito bonita a Nova sede, a Nova 

casa dos profissionais da contabilidade. Que Deus ilumine com sabedoria e 

discernimento essa diretoria e as próximas que sucederem. Desejamos sucesso e 

estamos à disposição para colaborar e participar no que for necessário e estiver ao 

nosso alcance para o sucesso de toda a classe contábil. 

 

 De: Laudelino (laudelino@jel.com.br)  

Assunto: Dia dos Profissionais da Contabilidade 25 de abril 

Parabéns a você presidente Hugo pelo seu dia, e, muito obrigado pela linda 

mensagem dirigida aos Contabilistas empresários. Forte Abraço. 
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 De: Paschoal Naddeo  

Assunto: Parabéns 

Hugo. Reconhecendo, hoje e sempre, a relevância e importância de seu trabalho, 

parabenizo toda a Classe Contábil pelo seu dia! Dia 25 de Abril: Dia do Contabilista. 

Parabéns! Abs. 

 

 De: Nivaldo [nivaldo@cotrans.com.br]   

Assunto: 25 de abril 

Bom dia Presidente. Valeu pela lembrança e ações à frente desse importante Órgão 

Classista e que os exemplos possam ser trilhados por outras Entidades. Fraternal 

abraço. 

 

 De: souzaconteluc@onda.com.br [souzaconteluc@onda.com.br]  

Assunto: Dia Histórico no Sicontiba. 

Parabéns Presidente Hugo Catossi, corpo diretivo, conselheiros, funcionários e 

colaboradores pelo excelente trabalho realizado no Sicontiba em prol da classe 

contábil de forma competente, eficaz e totalmente transparente!  

 

 De: Eliane [eliane@elealcontabilidade.com.br]  

Assunto: Nota de Repúdio contra a JUCEPAR 

Olá Hugo, tudo bem? Quero te desejar PARABÉNS em letras garrafais! Atitudes 

como a sua precisam ser valorizadas e divulgadas. Estamos vivendo uma era de 

escravidão digital e burrocracia. Precisamos sim, gritar alto, e valorizar nosso 

trabalho. Conte comigo. 

 

 De: Orlando [orlando@contabilidadeamorim.com.br]  

Assunto: Nota de Repúdio contra a JUCEPAR 

Parabéns aos dirigentes do SINCOTIBA pela atitude tomada, manifestando-se contra 

o descaso do Governo e Junta Comercial do Paraná com os empresários 

paranaenses. Orlando Amorim Contabilidade Amorim Ltda. 

 

 De: neilen@nlcontabil.cnt.br [neilen@nlcontabil.cnt.br]   

Assunto: A VOCE ASSOCIADO muito obrigado 

Parabéns! Realmente demonstra que estão fazendo um bom trabalho, isto para 

quem esta chegando como o meu escritório é importante saber. Continuem assim. 

Abraço. 

 

 De: Alberto toledo [albertotoledo01@yahoo.com.br]    

Assunto: A VOCE ASSOCIADO muito obrigado 

Estimado Sr. Presidente Hugo Catossi. Bom dia! Hoje revendo fotos antigas como 

membro da Comissão Jovem Contabilista - CRC/PR e como representante da Região 

Sul na Comissão Nacional de Integração Estudantil do CFC/DF em que estive 

participando (2003/2004/2005) vem a grata lembrança de seus conselhos, de seu 

profissionalismo e amizade ao longe desses 15 anos. Sou prova de todo o seu 

comprometimento junto à nossa classe contábil. Ensejo os melhores votos de 

sucessos sempre! Parabéns! Att. 

 

 De: emgecon@uol.com.br 

Enviada em: quinta-feira, 29 de agosto de 2019 11:50 
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Assunto: A VOCE ASSOCIADO muito obrigado 

Sou associada, e estou muito contente e confirmo tudo que aqui foi dito, tenho 

aprendido muito nos cursos que oferecem a custo quase insignificante, mas de um 

valor imensurável para nosso crescimento na profissão. Tenho certeza que 

continuarão prestando um trabalho cada vez mais importante para nós contadores. 

Muito obrigada.  Emgecon Serviços: Eva Senoski Estivale. 

 

 De: Kelly Araújo Financeiro Sicontiba  [financeiro@sicontiba.com.br]  

Assunto: Um até logo! 

Quero que você saiba chefe (amigo), que por você sinto grande apreço e muita 

gratidão. Pois tenho muito que lhe agradecer. Agradeço pela oportunidade que me 

deu, por tudo que aprendi com você. Agradeço por sempre ter me tratado com 

respeito e igualdade. Agradeço pela pessoa e profissional extraordinário que você é. 

Para mim você é uma inspiração e um grande exemplo de vida. Você é o melhor 

chefe, e foi um privilégio trabalhar sob a sua liderança! 

 

 De: ORMELIA SILVA - PROCONTAB [ormelia@procontab.com.br]  

Assunto: TRANSPARENCIA - HONESTIDADE - INTEGRIDADE E RESPEITO COM OS 

PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE QUE COLABORAM FINANCEIRAMENTE COM O 

SICONTIBA 

Parabéns Hugo! Pela administração e pela apresentação das contas do Sicontiba. 

Abraços. 

 

 De: Mairê Aparecida Dahlen Pegorini [maire@crcpr.org.br]   

Assunto: 25 de abril 

Sr. Hugo. Obrigada pela lembrança e belíssima homenagem à nossa classe contábil. 

 

 De: Wenceslau [wenceslau@imperialconsultoria.com.br]  

Assunto: Sicontiba 2018 Superando Desafios 

Valeu. Presidente, pelo excelente trabalho e empenho. Vamos juntos. 

 

 De: João Jaime - Nunes Ferreira Contabilidade  

Assunto: Sicontiba lança Portal da Transparência neste momento durante reunião de 

diretoria 

Grande irmão Presidente Hugo, bom dia! Meus agradecimentos por tudo que tem 

feito pela nossa classe. E parabéns pelo trabalho justo e perfeito que tem realizado 

com brilhantismo à frente de nosso sindicato. Abraço forte. 

 

 De: Vanessa [vanessa@mvcontabilidade.com.br]  

Assunto: Pauta Assembleia – Sicontiba 

Prezados, bom dia. Primeiramente agradecemos o espaço que o Sindicato abre a 

nós, pela excelente recepção e também por estarmos muito bem representados na 

figura do ilustre Presidente Sr. Pedro Hugo Catossi e dos demais membros da 

diretoria. 

 

 De: Villa Serenna [villaserenna@yahoo.com.br] 

Assunto: Sicontiba 95 anos 
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Meu amigo Hugo. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar toda a diretoria 

do sindicato e extensivo aqueles que passaram por ela nesses anos de conquistas e 

vitórias. Grande e fraterno abraço. Dário Castro. 

 

 De: Adriana Lopes [adrilopedi@gmail.com]  

Assunto: Palestra do Juiz Marlos Melek no Sicontiba 

Estive presente, excelente palestra e a recepção foi calorosa, parabéns Sicontiba. 

 

 De: Gerson Alfredo Weber (gersonweber@uol.com.br) 

Assunto: Reunião de Diretoria do Sicontiba 

Só a foto antiga ao lado da foto do novo prédio sede, mata a pau. Parabéns Hugo 

Catossi e todos os seus colaboradores que participaram e concorreram para o 

sucesso da empreitada! 

 

 De: CARLOS JUAREZ WEBER [juarezweber@uol.com.br]   

Assunto: Posse e Palestra no Sicontiba 

Excelente reportagem! Muito bem abordada, muito esclarecedora para a Categoria, 

só tenho que parabenizar o Presidente Hugo Catossi, o jurídico Ricardo Weber, o 

palestrante Laudelino, os Delegados empossados e todos os demais que de uma 

forma ou outra prestigiaram o evento. 

 

 De: Gallocontabil [gallocontabil@oi.com.br]  

Assunto: reeleição 

Boa tarde amigo, se assim posso chama-lo! Meus parabéns pela sua reeleição frente 

ao Sicontiba. Se você conseguiu, porque é merecedor, com sua dignidade, 

capacidade, honestidade e companheirismo, virtudes hoje raras em nos 

seremaninhos. Desejo que sejas muito feliz na continuidade de seu 

empreendimento. Abraços, Jair Almeida. 

 

 De: Denise - Marie & Marie [denise@mariemarie.com.br]  

Assunto: Parabéns 

Bom Dia Sr Hugo. Parabéns pelo seu trabalho. Que Deus o ilumine e cada vez mais 

tenha sucesso em seu trabalho, pois será também o sucesso da nossa classe. Um 

grande abraço. 

 

 De: José Luíz Moreira [josluam55@hotmail.com]  

Assunto: Eleições 

Bom dia meu amigo Hugo, por mais este desafio, que Deus o abençoe nesta 

continuada empreitada, e que tenhamos mais um período de vitórias de nossa 

classe! Parabéns! 

 

 De: Angela Alves Siqueira [angelaalvessiqueira@hotmail.com]  

Enviada em: sexta-feira, 4 de novembro de 2016 07:56 

Assunto: Re: Entrevista com o presidente reeleito do Sicontiba, Hugo Catossi 

Bom dia! Parabéns pela reeleição e obrigada pelo e-mail, apesar de eu ser aqui de 

Maringá é sempre bom saber que tem alguém lutando pelos Contabilistas. Obrigada, 

Angela. 
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 De: Misael Catani [misacattanni@gmail.com] 

Assunto: Oportunidade 

Olá Sicontiba. É com muita estima que volto a escrever a ti, para comunicar que: 

Consegui um novo emprego na mesma semana que você me retornou este e-mail 

anterior. 

 

 De: Isaias Alberto [isaiasalberto@cifrascontabil.com.br] 

Assunto: TAXA DE UTILIZACAO SEDE CAMPESTRE dia 09 de dezembro SALAO DE 

CIMA  

Meus agradecimentos a vocês, visto que as instalações estavam ótimas, e nos 

proporcionaram um ótimo dia. Grato. 

 

 De: HM & Cooperconta [hmcooperconta@hmcooperconta.cnt.br] 

Assunto: Conselho de Contribuintes da Prefeitura de Curitiba 

Parabéns aos indicados e ao nosso Sicontiba que agrega profissionais de notável 

capacidade técnica no seu quadro de associados. São pessoas que terão sucesso 

garantido como Conselheiros junto a Prefeitura de Curitiba! Parabéns Presidente 

Hugo. 

 

 De: Souza Conteluc [souzaconteluc@onda.com.br] 

Assunto: Conselho de Contribuintes da Prefeitura de Curitiba 

Parabéns pela indicação dos nobres Contadores, sucessos na nova etapa, pois 

estamos bem representados! Prof. Souza. 

 

 De: HM & Cooperconta [hmcooperconta@hmcooperconta.cnt.br]  

Assunto: Reiteramos convite para participar da reunião de Diretoria 

Caro Presidente Hugo muito obrigado pelo envio prévio dos demonstrativos 

contábeis. Assim cada associado pode apreciar todos os valores com toda a 

atenção e chegar para a Assembleia com o seu parecer mais seguro. Bela iniciativa, 

isto se chama TRANSPARENCIA!! Belo Superávit, isto se chama COMPETENCIA! 

Estarei presente na AGO para ratificar a aprovação do balanço. Um Abraço, MAIA. 

 

 De: HM & Cooperconta [hmcooperconta@hmcooperconta.cnt.br]  

Assunto: Sicontiba e outras entidades contábeis contam com agenda fixa na Secretaria de 

Urbanismo de Curitiba 

M A R A V I L H A, Presidente! É o Sicontiba EM AÇÃO! Parabéns. 

 

 De: Junior Yahoo (reinaldosaboia@yahoo.com.br) 

Assunto: Boleto SINDICAL 2019 - REINALDO SABOIA MENDES JUNIOR 

Irei Pagar. Parabéns ao Sicontiba por deixar bem claro que é facultativo. Precisamos 

de um sindicato que nos represente e nos oriente. 

 

 De: João Eloi Olenike  

Assunto: Taxa de Utilização da Sede Campestre 

Eu que agradeço a possibilidade de ter usado aquele magnífico espaço. Posso 

garantir que todos que lá foram gostaram muito do local. Espero em breve poder 

fazer uso novamente. Muito obrigado em meu nome e no nome de todos que lá 

estiveram. 

 



 

P
ág

in
a2

8
 

 De: Simone - SEHA [simone@seha.com.br]  

Assunto: ENC: Agradecemos de seu comparecimento ao Happy Hour do Seha 

Ao Sr. Hugo Catossi; M.D. Presidente Sicontiba; Caro amigo, estamos muito felizes 

com a realização do Happy Hour no dia de ontem, 17 de novembro, no Bar do 

Alemão. Sua presença foi muito importante e estamos agradecendo nesta 

oportunidade. A aproximação e parceria que iniciamos devem produzir frutos 

duradouros. A amizade e o reconhecimento do trabalho, não só do nosso sindicato 

mas  principalmente de vocês, contabilistas, que gerenciam com inteligência e 

sacrifício a administração de milhares de empresas. Nosso muito obrigado. João 

Jacob Melh. 

 

 De: Elias Francisco Siqueira de OLIVEIRA [elias.siqueira1958@gmail.com]  

Assunto: Re: Sicontiba repudia a desfiguração das Medidas Anticorrupção 

Prezados: O meu muito obrigado pela manifestação, esperamos que também outras 

instituições tenham a mesma iniciativa. 

 

 De: Vanilda Santana [santana.vanilda@yahoo.com.br]  

Assunto: Sicontiba repudia a desfiguração das Medidas Anticorrupção 

Temos que nos unir neste momento angustiante para todos. Foi um tremendo golpe 

na confiança da população. Eu já fiz minha parte, enviei e-mail ao senador Álvaro 

Dias. 

 

 De: José Ignácio [gerencia@jdmcontabilidade.com.br]  

Assunto: Nota de Repúdio contra a JUCEPAR 

Parabéns, veio em boa hora esta nota de repudio. Não temos mais argumentos 

perante os nossos clientes. 

 

 De: ANTONIO SALDANHA [mesconta@terra.com.br]  

Assunto: Nota de Repúdio contra a JUCEPAR 

Assunto: Nota de Repúdio contra a Junta Comercial e o Governo do Estado do Paraná 

Brilhante manifesto. 

 

 De: Escritório Contábil Eli Almeida S/S [elialm@terra.com.br]  

Assunto: Em clima de união, contabilistas e familiares se reúnem na sede campestre do 

Sicontiba para comemorar o Dia do Contabilista. 

Clima excelente. Almoço excelente e o local muito bonito. Parabéns ao sindicato. 

Att. Eli. 

 

 De: Arisdias Pereira [abacocontabilidade@gmail.com]  

Assunto: Em clima de união, contabilistas e familiares se reúnem na sede campestre do 

Sicontiba para comemorar o Dia do Contabilista. 

Foi uma festa e tanto. Até a próxima. 

 

 De: KARISMA CONTABILIDADE [karismacontabilidade@hotmail.com] 

Assunto: Nota de Repúdio contra a JUCEPAR 

Obrigado Hugo, (futuro vereador de Curitiba) pelo interesse demonstrado em defesa 

de nossa classe.  
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Inaugurada a sede administrativa do Sindicato 

dos Contabilistas de Curitiba e região 

 

 

Foram quatro anos de muito sacrifício, não viajamos para economizar, extinguimos a verba 

de representação de presidente, administramos com mãos de ferro, só assim foi possível 

tornar o sonho em realidade. 

CLIQUE AQUI PARA LER COMO FOI  A SOLENIDADE 

CLIQUE AQUI PARA VER MAIS FOTOS 

http://www.sicontiba.com.br/noticias/solenidade-de-inauguracao-da-nova-sede-administrativa-do-sicontiba/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/solenidade-de-inauguracao-da-nova-sede-administrativa-do-sicontiba-fotos/
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Na placa de inauguração da nova casa dos contabilistas de Curitiba e região está transcrito 

um pensamento de Fernando Andrade: 

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

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

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

nós mesmos.” 

 

A emoção marcou a solenidade de inauguração da nova sede administrativa do Sicontiba, no 

dia 18 de agosto. A nova casa dos contabilistas estava repleta de convidados que foram 

prestigiar esse momento histórico. 

Um dos pontos altos da noite foi quando o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, convidou 

para se juntar a ele os ex-presidentes presentes: Adão Loureiro (1981-1987), Altevir 

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

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

Na sequência, com a ajuda de todos, Hugo descerrou a placa de inauguração simbolizando a 

entrega do prédio para os contabilistas. 
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Outro momento memorável foram as homenagens prestadas para o vice-presidente do 

Sicontiba, Dirceu Vaz; os diretores José Carlos Lada e José Eurides Borges Filho; o 

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

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

Helio Wirbiski. 

Hugo entregou uma placa para eles com os seguintes dizeres: 

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

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

inaugurada em 18/08/2017”. 

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

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

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

de Hugo que permitiu a construção de uma nova sede. 

 

A nova casa dos contabilistas 

Com três pavimentos, o novo espaço do Sicontiba foi planejado para atender melhor os 

profissionais da contabilidade, demais visitantes e autoridades. 

A construção levou cerca de seis meses, de janeiro a junho de 2017, e teve como membros 

da comissão de obras o presidente Hugo Catossi e os diretores José Carlos Lada e José 

Eurides Borges Filho. 

Na nova casa dos contabilistas, foram inaugurados cinco painéis. Vale a pena ver abaixo a 

linda história de sucesso e de superação nestes 94 anos do Sicontiba (clique para ver): 

● “Construímos o legado das gerações vindouras” + 

● “Aqui honramos o legado das antigas gerações” + 

● “Sede Campestre e Sede Administrativa” + 

http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/08/inauguracao-painel-1.pdf.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/08/inauguracao-painel-2.pdf.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/08/inauguracao-painel-3.pdf.pdf
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● “Galeria de ex-presidentes” + 

 

O que achou da nova sede? 
 
 Ex-presidente do Sicontiba, Adão Loureiro: 
“Eu me senti renovado. Emocionado demais. É uma honradez muito grande estar aqui. E 
essa nova sede é mérito da gestão de agora. Participei do teste que admitiu o Hugo há 
mais de 41 anos como office boy no Conselho Regional de Contabilidade e hoje está aqui 
presidente do sindicato. A sede engrandece a classe. É uma válvula de credibilidade que 
não tem explicações”. 
 
Ex-presidente do Sicontiba, Altevir Burbello: 
“O sindicato estava precisando de uma sede nova, uma melhoria. Eu, na entrada, fiquei 
me lembrando do dia que nós inauguramos a primeira sede com Gilberto Nassif. Saudosa 
memória. A sede nova fortalece a classe. Se você tem uma casa bonita e bem cuidada, 
quem entra já se sente melhor”. 
 
Ex-presidente do Sicontiba, Narciso Doro: 
“A nova sede é um sonho que está sendo realizado hoje. Um sonho de todos nós de 
termos uma sede como esta que realmente representa o caráter e a importância que os 
contabilistas têm. Ela só vem a engrandecer a classe contábil e o que a gente mais 
espera agora é poder usufruir dessa estrutura, com muitos cursos e treinamentos, para 
prepararmos os contabilistas para o futuro”. 
 
Presidente da Fecopar e ex-presidente do Sicontiba, Divanzir Chiminacio: 
“Está bonita, muito bem feita. É uma evolução do patrimônio. A gente vê que o Sicontiba 
está bem colocado. É uma sede muito bonita”. 
 
Diretor do Sicontiba e filho do ex-presidente Irineu Zanuzzo, Daniel Zanuzzo: 
“Ficou muito bonita. A reforma ficou perfeita e, com certeza, o meu pai está muito feliz de 
algum lugar vendo isso. Era o sonho dele. Sempre foi o sonho dele ver revitalizadas as 
sedes do Sicontiba. Hoje, mais um passo está sendo concluído. E eu acho que, com a 
nova sede, a representação do Sicontiba fica mais visível e imponente”. 
 
Presidente do CRCPR, Marcos Rigoni: 
“A sede do Sicontiba ficou maravilhosa e será muito importante para os profissionais da 
contabilidade de Curitiba e região. Ela vai ser muito útil. De fato ficou uma obra de 

http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2017/08/inauguracao-sede-18-08-2017-00.jpg
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primeira grandeza. Temos que parabenizar o Hugo e a diretoria por terem sido arrojados 
e terem feito uma bela obra”. 
 
 Ex-presidente do CRCPR, Edilton Rocha: 
“Meus parabéns pela nova sede. Ela ficou maravilhosa e só vai realmente fortalecer a 
classe, dando uma estrutura melhor para os contabilistas. Quem conviveu desde o 
princípio vê a evolução que teve. E a história que está contada aqui deixa a gente muito 
satisfeito”. 
 
Ex-presidente do CRCPR, Antônio Doro: 
“É muito emocionante ver as instalações da nova sede para quem participou da 
inauguração da primeira sede. É algo que enche a gente e também toda a classe contábil 
de orgulho. Não tenho palavras para agradecer essa atual diretoria que se empenhou 
tanto para atingir esse objetivo. Quem passa pela rua e olha essa sede hoje vai ver a 
classe contábil com outros olhos. Traz um outro conceito do profissional de contabilidade 
e da entidade como um todo”. 
 
Presidente do Instituto Fenacon, Valdir Pietrobon: 
“A nova sede engrandece a nossa profissão, a nossa atividade. Eu estava pensando: 
neste ano que a legislação trabalhista já mudou, deve mudar a previdência, a política vai 
mudar e tem que mudar a tributária também, quem vai implantar tudo isso? Nós. E nós 
precisamos ser fortes e unidos. E a sede reflete uma atividade forte”. 
 
Presidente do IPMCONT, Denise Oliveira: 
“Todo trabalho que é feito com amor e dedicação e com o empenho que o Hugo fez junto 
com a diretoria dele gera bons resultados. A sede ficou excelente. A gente estava 
realmente precisando disso, algo a mais para representar a nossa classe com um pouco 
mais de classe mesmo. Estão de parabéns. O trabalho foi muito bem feito. Eu só desejo 
ainda mais sucesso para a diretoria”. 
 
1ª Secretária do IPMCONT, Carla Pacheco: 
“A sede está maravilhosa. Eu acho muito importante quando você assume esse 
compromisso de querer mudar as coisas, de trocar a roupa velha por uma nova. É 
importante para os contabilistas essa mudança. E esse comprometimento que o 
presidente teve quando assumiu é realmente exemplar. A gente se sente lisonjeada de ter 
uma sede dessa”. 
 
Presidente da Academia de Ciências Contábeis do Paraná, Nilva Pasetto: 
“A nova sede oferece um espaço melhor, maior e, obviamente, passa a ser um ponto de 
encontro e uma referência para os contabilistas. Evidentemente, ela também fortalece a 
classe. E, além disso, é uma sede de muito bom gosto, bem decorada. O Hugo está de 
parabéns”. 
 
Diretor do Sescap-PR, Euclides Locatelli: 
“Essa sede aqui é um sonho que toda entidade tem. Eu lembro, em 1997, quando eu tive 
a honra de participar da inauguração da sede do Sescap-PR. Lembro da emoção e da 
alegria de termos uma casa digna para recebermos os profissionais. Então, para mim é 
uma alegria estar hoje aqui também. Estão de parabéns o Hugo, os diretores, os ex-
presidentes e todos que já passaram por aqui. A sede nova mostra pujança, força. 
Quando se trabalha sério, com transparência e união, as coisas acontecem da melhor 
forma possível. Eu fico muito satisfeito e emocionado de estar participando deste 
momento”. 
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Delegado da Receita Federal em Curitiba, Edair Ribeiro da Silva: 
“Certamente, a sede fortalece a classe contábil porque você precisa de um espaço 
condizente com a importância da classe. Parabéns pela construção. Como se diz, está 
cheirando novo. A sede é muito bonita e vai ser um espaço muito bom para os contadores 
de Curitiba e região”. 
 
Presidente do Conselho Estadual do Sindireceita, Alcione Policarpo: 
“Eu fiquei admirado. Realmente, o Hugo caprichou. O Sicontiba está de parabéns. A nova 
sede com certeza fortalece os contabilistas, que, se já tinham garra e gosto pela classe, 
vão ter muito mais agora com uma sede bonita e aconchegante”. 
 
Deputado estadual Rubens Recalcatti: 
“O Sicontiba para mim, eu diria que sou quase um contador, porque eu participo muito 
dos eventos aqui. É uma satisfação muito grande ver hoje a inauguração de um prédio 
bonito e elegante; e ver que isso aqui vem do trabalho”. 
 
Vereador Helio Wirbiski: 
“Tenho muito orgulho de participar hoje porque é uma classe que tem toda a credibilidade 
em um momento de crise no país. Uma crise institucional da classe política e das 
instituições. E quando nós vemos uma instituição como o Sicontiba indo na contramão de 
tudo isso, com Portal da Transparência, com uma administração séria e evoluindo cada 
dia mais no sentindo de apoiar os seus associados, dá um exemplo a todos os sindicatos 
do Brasil de como realmente representar os seus filiados. Hoje, é um momento importante 
que vai ficar marcado para a história. Gostaria de parabenizar aqui o Hugo Catossi pela 
sua honestidade, pela seriedade e pelo belo exemplo que ele deixa para toda a classe e 
para toda a população de Curitiba”. 
 
Presenças ilustres 
A solenidade contou com a presença do presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade do Paraná (CRCPR), Marcos Sebastião Rigoni; vice-presidente de 
Administração e Finanças do CRCPR, Laudelino Jochem; dos ex-presidentes do CRCPR, 
Antônio Doro; Mauricio e Edilton Rocha; do presidente do Instituto Fenacon, Valdir 
Pietrobon; da presidente da Academia de Ciências Contábeis do Paraná, Nilva Pasetto; 
da presidente do Instituto Paranaense da Mulher Contabilista, Denise Oliveira; do diretor 
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná, Euclides Locatelli; do presidente 
da Federação dos Contabilistas do Paraná, Divanzir Chiminacio; do vice-presidente da 
Confederação Nacional das Profissões Liberais, Moisés Bortolotto; do presidente do 
Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, João Olenike; do deputado estadual 
Rubens Recalcatti; do delegado de polícia Walter Baruffi; do diretor da Escola Superior da 
Polícia Civil, Sebastião Ramos; do secretário de Urbanismo e Assuntos Metropolitanos de 
Curitiba (representando o prefeito), Marcelo Ferraz Cesar; do chefe de gabinete da 
secretaria de Urbanismo de Curitiba, Almir Bornancin; do presidente do Conselho 
Estadual do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal, Alcione 
Policarpo; do delegado da Receita Federal do Brasil em Curitiba, Edair Ribeiro da Silva; 
do professor da Universidade Federal do Paraná Vicente Pacheco; do presidente do 
Sindicato dos Representantes Comerciais Autônomos e Empresas de Representações do 
Paraná, Paulo César Nauiack; e do vice-presidente da Associação Comercial do Paraná, 
Paulo Brunel. 
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Dia do Contabilista e Homenagem sede 

campestre Irineu Zanuzzo 

 

 

A tradicional festa do Dia do Contabilista promovida pelo Sicontiba (Sindicato dos 

Contabilistas de Curitiba) esquentou e agitou a classe contábil no último sábado, dia 30 de 

abril, na sede campestre do sindicato, em Colombo. 

 

Em clima de união, contabilistas e familiares, reunidos em mais de 350 pessoas, curtiram o 

dia ensolarado com muito churrasco, foram seis porcos no rolete mais costela e linguiça, 

além de chope à vontade e muita diversão para a criançada, com pipoca, algodão doce, 

tobogã e cama elástica. Tudo ao som da banda Amigos do Sul, que animou e contagiou a 

todos. 
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Show da banda Amigos do Sul 

 

Tobogã e cama elástica para as crianças 

O ponto alto da confraternização foi a homenagem que o presidente do Sicontiba, Hugo 

Catossi, prestou em nome da classe contábil de Curitiba e região batizando a chácara do 

sindicato de Sede Campestre Irineu Zanuzzo. 

A placa de homenagem traz as seguintes palavras: “É com toda a nossa admiração e 

respeito que prestamos esta homenagem, no dia 30 de abril de 2016, em memória do 

profissional da contabilidade Irineu Zanuzzo, batizando a sede campestre com o seu 

nome. Zanuzzo foi presidente do Sicontiba de 1993 a 2001 e doou muito de si para o 

engrandecimento da classe contábil, o fortalecimento do nosso sindicato e a aquisição 

desta sede em dezembro de 1995.” 
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Marilu Zanuzzo, Aniceto Zanuzzo, Hugo Catossi e Daniel Zanuzzo no momento da 

inauguração da placa de homenagem a Irineu Zanuzzo. 

Zanuzzo faleceu em fevereiro do ano passado, mas, segundo Hugo, “nunca deixará de ser 

um exemplo a todos os contabilistas do Brasil”. 

Os familiares de Zanuzzo, Marilu (esposa), Daniel e Guilherme (filhos) e Aniceto (irmão), 

ficaram emocionados e se sentiram lisonjeados com a homenagem. 

“Ele amava a classe contábil e amava esse lugar; muito obrigada”, agradeceu Marilu. 

“Meu pai tinha muito prazer e orgulho dessa sede. É uma bela homenagem”, completou 

Daniel. Aniceto definiu Zanuzzo, pelas suas ações e pelo seu empenho, como um homem 

batalhador e visionário. 

 

Após a inauguração da placa de homenagem, houve uma breve cerimônia de abertura da 

festa. O presidente do Sicontiba agradeceu a presença de todos, o apoio dos diretores e 

funcionários do sindicato, fez uma menção especial à banda Amigos do Sul e disse ainda 

que estava muito feliz por ter a oportunidade de reunir tantos contabilistas. 
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“Com certeza, é um dia único e especial, porque eu vou repetir para vocês o que eu tenho 

dito desde o começo da minha gestão à frente do Sicontiba: é somente unidos que somos 

mais fortes; é somente unidos que podemos evoluir como classe, entidade e também como 

sociedade”, pontuou Hugo. 

 

O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi 

Em sua fala, o presidente da Fenacon (Federação Nacional das Empresas de Serviços 

Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas), Mário 

Berti, parabenizou o Sicontiba pela festa, pela homenagem a Zanuzzo e falou sobre as 

responsabilidades e os desafios da classe contábil. 

“Nós estamos em uma das profissões que está na crista da onda. Então, quem se preparar, 

estudar e investir vai ter sucesso”, disse Berti. 

 

O presidente da Fenacon, Mário Berti 

Aproveitando o gancho, o presidente da Fecopar (Federação dos Contabilistas do Paraná), 

Divanzir Chiminacio, também falou sobre a importância da atualização profissional na vida 

do contabilista. 
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“O mercado de trabalho está aí e cheio de oportunidades. É preciso estar preparado e 

estudando todos os dias coisas novas. Para esse tipo de profissional nunca vai faltar 

trabalho”, completou Chiminacio, que também lembrou do exemplo que foi Zanuzzo. 

 

O presidente da Fecopar, Divanzir Chiminacio 

Por sua vez, o presidente do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná), 

Marcos Rigoni, elogiou a organização da festa, relembrou tempos vividos ao lado de 

Zanuzzo e se colocou à disposição dos contabilistas. 

“Contem comigo para o que der e vier. Estamos aqui para fortalecer a classe contábil do 

Paraná”, finalizou Rigoni. 

 

Também marcaram presença o vice-presidente da CNPL (Confederação Nacional das 

Profissões Liberais), Moisés Bortolotto, o membro do CFC (Conselho Federal de 

Contabilidade), Nelson Zafra, o presidente da Microtiba (Associação das Micro e Pequenas 

Empresas de Curitiba), Armando Lira, o deputado estadual Edson Praczyk, e o delegado 

Rubens Recalcatti. 

A festa do Dia do Contabilista teve o patrocínio do próprio Sicontiba, da Fiep, da 

Fecomércio e da Fecopar e contou com o apoio da banda Amigos do Sul, que presenteou o 

sindicato não cobrando cachê. 
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Dia Histórico no Sicontiba 
 

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. 
 

 
 

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 + 

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


 

 Pá
gi

n
a4

1
 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Findo 2017 + 

 emonstraç o do  luxo de Caixa      + 
 

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. 
 

 
 

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; 

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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 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. 
 

 
 

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 
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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. 

 

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

+. 

 
Clique aqui ou sobre a imagem para acessar o Novo Estatuto modernizado. 

 

 

http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2018/03/2-RTD-Estatuto-Social-2018-1.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2018/03/2-RTD-Estatuto-Social-2018-1.pdf
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Portal da Transparência 

 

No Portal da Transparência do Sicontiba, inaugurado em abril de 2016, sob a gestão 

presidencial de Pedro Hugo Catossi, disponibilizamos para os nossos associados, 

demais contabilistas e para a sociedade as atividades desenvolvidas na entidade que 

tem a missão de defender e valorizar os profissionais da contabilidade. 

Acreditamos que é somente através de uma administração transparente e participativa 

que podemos evoluir como entidade, como classe e também construir uma sociedade 

mais ética e justa. Assim, cumprimos mais uma ação do nosso Plano de Gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sicontiba.com.br/institucional/historico/
http://www.sicontiba.com.br/institucional/estatuto/
http://www.sicontiba.com.br/institucional/diretoria/
http://www.sicontiba.com.br/contatos
http://www.sicontiba.com.br/institucional/quantos-somos-3/
http://www.sicontiba.com.br/base-territorial
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http://www.sicontiba.com.br/servicos/ouvidoria/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/entrevista-com-o-presidente-reeleito-do-sicontiba-hugo-catossi/
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2016/10/Chapa-Fazendo-a-Diferen%C3%A7a-Gest%C3%A3o-2017-2019.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2019/02/Prestação-de-Contas-das-Atividades-Desenvolvidas-em-2018-Completa-01.pdf
http://www.sicontiba.com.br/demonstracoes-contabeis-2018-2/
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2019/02/PARECER-CONSELHO-FISCAL-Prestação-de-Contas-do-Exercício-de-2018.pdf
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2018/02/Prestação-de-Contas-2017-Sicontiba-Relatório-de-Atividades-PORTAL.pdf
http://www.sicontiba.com.br/noticias/demonstracoes-contabeis-e-relatorio-das-principais-atividades-desenvolvidas-pelo-sicontiba-no-exercicio-de-2017/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/parecer-do-conselho-fiscal-sobre-as-contas-do-sicontiba-no-exercicio-de-2017/
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2016/04/Relatorio-2016.pdf
http://www.sicontiba.com.br/noticias/demonstracoes-contabeis-e-relatorio-das-principais-atividades-desenvolvidas-pelo-sicontiba-no-exercicio-de-2016
http://www.sicontiba.com.br/noticias/parecer-do-conselho-fiscal-sobre-as-contas-do-sicontiba-no-exercicio-de-2016/
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2016/02/Relat%C3%B3rio-2015-Sicontiba-6.pdf
http://www.sicontiba.com.br/noticias/demonstracoes-contabeis-e-relatorio-das-principais-atividades-desenvolvidas-no-exercicio-de-2015/
http://www.sicontiba.com.br/parecer-do-conselho-fiscal-sobre-as-contas-de-2015
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Fatos Marcantes – Matérias Relevantes - 

Documentos – Artigos – Entrevista – Notas de 

Repúdio – Conquistas 
 

- Clique aqui - Ofício de desfiliação da Federação. 

 

- Clique aqui - Áudio do presidente de homenagem ao Dia dos Profissionais da 

Contabilidade. 

 

- Clique aqui - Áudio do presidente de Homenagem do Sicontiba ao Dia Internacional da 

Mulher. 

 

- Clique aqui - Entrevista com o presidente reeleito do Sicontiba, Hugo Catossi. 

 

- Clique aqui - Artigo Hugo: Mais profissionalismo e menos corporativismo, por favor. 

 

- Clique aqui - Artigo Hugo: Para onde vão as fortunas arrecadadas com impostos? 

 

- Clique aqui - Artigo Hugo: Como seria o Brasil sem corrupção? 

 

- Clique aqui - Nota de Repúdio: Contra a desfiguração das Medidas Anticorrupção. 

 

- Clique aqui - Nota de Repúdio: Renúncia do Presidente. 

http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2015/relatorio2014.pdf
http://www.sicontiba.com.br/convencoes-coletivas/
http://www.sicontiba.com.br/acordos-coletivos-2019/
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2014/09/Projeto-de-gestão-Sicontiba.pdf
http://www.sicontiba.com.br/noticias/inaugurada-sede-administrativa-do-sindicato-dos-contabilistas-de-curitiba/
http://www.sicontiba.com.br/paineis-da-sede-administrativa/
http://www.sicontiba.com.br/wp-content/uploads/2019/10/OFÍCIO-SICONTIBA-Nº-074-2016-FECOPAR-Desfiliação-Sicontiba.pdf
http://www.sicontiba.com.br/noticias/aos-profissionais-mensagem-dia-dos-profissionais-da-contabilidade/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/homenagem-do-sicontiba-ao-dia-internacional-da-mulher-2/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/entrevista-com-o-presidente-reeleito-do-sicontiba-hugo-catossi/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/mais-profissionalismo-e-menos-corporativismo-por-favor/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/artigo-para-onde-vao-as-fortunas-arrecadadas-com-impostos/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/artigo-como-seria-o-brasil-sem-corrupcao/
http://www.sicontiba.com.br/slideshow/sicontiba-repudia-desfiguracao-das-medidas-anticorrupcao/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/nota-de-repudio-renuncia-do-presidente/
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- Clique aqui - Nota de Repúdio: Contra a corrupção no Ministério da Agricultura. 

 

- Clique aqui - Nota de Repúdio: Contra a Serasa Empreendedor. 

 

- Clique aqui - Nota de Repúdio: Emenda Aprovada de “Mordaça” aos Auditores da RFB. 

 

- Clique aqui - A Contabilidade é uma ciência. 

 

- Clique aqui - Sicontiba Superando Desafios. 

 

- Clique aqui - Carta aos contabilistas da base do Sicontiba. 

 

- Clique aqui - Reivindicação atendida: consulta de viabilidade de imóvel em Curitiba em 

48 horas. 

 

- Clique aqui - Reivindicação atendida: Alvará de Licença de Funcionamento 

Condicionado. 

 

- Clique aqui - Entidades contábeis articulam parcerias com a prefeitura de Curitiba. 

 

- Clique aqui - Entidades contábeis insistem na prorrogação do prazo de entrega da DIRF. 

 

- Clique aqui - Alvará provisório, Redesim e agenda de encontros com a SMU de Curitiba. 

 

- Clique aqui - Alvará provisório é tema de debate na Câmara Municipal de Curitiba. 

 

- Clique aqui - Mutirão da prefeitura de Curitiba para a Consulta Prévia de Localização. 

 

- Clique aqui - Sicontiba apoia manifestação contra o aumento de impostos. 

 

- Clique aqui - Sicontiba visita o 7º Grupamento de Bombeiros para tratar de diversos 

assuntos. 

 

- Clique aqui - Sicontiba apoia a campanha Declare Certo. 

 

- Clique aqui - Sicontiba prestigia a posse do novo delegado da Receita Federal em 

Curitiba. 

 

- Clique aqui - Sicontiba presente na posse dos novos servidores da Junta Comercial do 

PR. 

 

- Clique aqui - Sicontiba esteve na posse do novo presidente e Colégio de Vogais da 

Jucepar. 

 

http://www.sicontiba.com.br/destaques/nota-de-repudio-contra-corrupcao-no-ministerio-da-agricultura/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/sicontiba-divulga-nota-de-repudio-contra-serasa-empreendedor/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/sicontiba-divulga-nota-de-repudio-contra-emenda-aprovada-de-mordaca-aos-auditores-da-receita-federal-do-brasil/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/contabilidade-e-uma-ciencia/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/sicontiba-2018-superando-desafios/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/carta-aos-contabilistas-da-base-do-sicontiba/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/reivindicacao-atendida-consulta-de-viabilidade-de-imovel-em-curitiba-em-48-horas/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/reivindicacao-atendida-cmc-aprova-em-1o-turno-alvara-de-licenca-de-funcionamento-condicionado/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/entidades-contabeis-articulam-parcerias-com-prefeitura-de-curitiba/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/entidades-contabeis-insistem-na-prorrogacao-do-prazo-de-entrega-da-dirf-e-fazem-nova-exigencia-receita-federal/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/alvara-provisorio-redesim-e-agenda-de-encontros-sao-temas-de-reuniao-entre-entidades-contabeis-e-o-novo-secretario-de-urbanismo-de-curitiba/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/alvara-provisorio-e-tema-de-debate-na-camara-municipal-de-curitiba-com-presenca-do-sicontiba/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/mutirao-da-prefeitura-de-curitiba-para-consulta-previa-de-localizacao/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/sicontiba-apoia-manifestacao-contra-o-aumento-de-impostos-e-o-mau-uso-do-dinheiro-publico/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/sicontiba-visita-o-7o-grupamento-de-bombeiros-para-tratar-de-diversos-assuntos-de-interesse-da-classe-contabil/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/sicontiba-apoia-campanha-declare-certo-2/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/sicontiba-prestigia-posse-do-novo-delegado-da-receita-federal-em-curitiba-edair-silva/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/sicontiba-presente-na-posse-dos-novos-servidores-da-junta-comercial-do-pr/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/sicontiba-esteve-na-posse-do-novo-presidente-e-colegio-de-vogais-da-jucepar/
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- Clique aqui - Sicontiba participa de encontro do Sindireceita para estreitar laços. 

 

- Clique aqui - eSocial chegou. 

 

- Clique aqui - Diretoria do Sicontiba discute ações a longo prazo em benefício dos 

contabilistas. 

 

- Clique aqui - Nova sede e novos delegados movimentam reunião de diretoria do 

Sicontiba. 

 

- Clique aqui - Construção da nova sede pauta a reunião de diretoria do Sicontiba. 

 

- Clique aqui - Reflexão sobre a importância da união dos profissionais da contabilidade. 

 

- Clique aqui - Transparência - Honestidade - Integridade e Respeito. 

 

- Clique aqui - Assembleias e Reunião da Diretoria Executiva do Sicontiba. 

 

- Clique aqui - Reunião de Diretoria do Sicontiba. 

 

- Clique aqui - Posse e Palestra no Sicontiba. 

 

- Clique aqui - Presidente em Exercício do Sicontiba tira dúvidas sobre IR. 

 

- Clique aqui - Presidente do Sicontiba recebe uma lembrança do IPMCONT. 

 

- Clique aqui - Novo Presidente do Sescap-PR visita o Sicontiba para tratar de diversos 

assuntos.  

 

- Clique aqui - Sicontiba esteve na posse do Conselho Municipal de Contribuintes de 

Curitiba. 

 

- Clique aqui - Sicontiba representa contabilistas da Sanepar e assina Acordo Coletivo. 

 

- Clique aqui - Contadores da Sanepar aprovam o Acordo Coletivo de Trabalho. 

 

- Clique aqui - Sicontiba assina Acordo Coletivo representando os contadores da 

Sanepar. 

 

- Clique aqui - Assembleia com Saneparianos aprova a proposta de Acordo de PPR. 

 

- Clique aqui - Assembleia do Sicontiba com Copelianos rejeita a proposta de ACT. 

 

- Clique aqui - Convenção Coletiva de Trabalho assinada entre Sicontiba e Sescap-PR. 

 

http://www.sicontiba.com.br/destaques/sicontiba-participa-de-encontro-do-sindireceita-para-estreitar-lacos/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/esocial-chegou/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/diretoria-do-sicontiba-discute-acoes-longo-prazo-em-beneficio-dos-contabilistas/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/nova-sede-novos-delegados-convenio-com-abrapetite-e-i-intercontabeis-movimentam-reuniao-de-diretoria-do-sicontiba/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/prestacao-de-contas-de-2016-reforma-da-sede-e-outros-assuntos-de-importancia-da-classe-contabil-pautam-reuniao-de-diretoria-do-sicontiba/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/reflexao-sobre-importancia-da-uniao-dos-profissionais-da-contabilidade/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/transparencia-honestidade-integridade-e-respeito-com-os-profissionais-da-contabilidade-que-colaboram-com-o-sicontiba/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/assembleias-e-reuniao-da-diretoria-executiva-do-sicontiba/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/reuniao-de-diretoria-do-sicontiba/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/posse-e-palestra-no-sicontiba/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/presidente-em-exercicio-do-sicontiba-tira-duvidas-sobre-ir-2018/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/presidente-do-sicontiba-recebe-uma-lembranca-do-ipmcont/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/novo-presidente-do-sescap-pr-visita-o-sicontiba-para-tratar-de-diversos-assuntos-de-interesse-comum-das-entidades-e-da-classe-contabil/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/sicontiba-esteve-na-posse-do-conselho-municipal-de-contribuintes-de-curitiba-sindicato-indicou-3-membros/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/sicontiba-representa-contabilistas-e-assina-acordo-coletivo-de-trabalho-20172018-com-sanepar/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/contadores-da-sanepar-aprovam-o-acordo-coletivo-de-trabalho-para-2018-2019/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/presidente-do-sicontiba-assina-acordo-coletivo-de-trabalho-2018-2019-representando-os-contadores-empregados-na-sanepar/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/assembleia-com-os-profissionais-da-contabilidade-saneparianos-aprova-proposta-de-acordo-de-ppr-2018/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/assembleia-do-sicontiba-com-os-profissionais-da-contabilidade-da-copel-rejeita-proposta-de-act-20182019-e-aprova-plr-2018/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/convencao-coletiva-de-trabalho-20172018-assinada-entre-sicontiba-e-sescap-pr-atinge-cerca-de-5-mil-contabilistas/
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- Clique aqui - Assinada a Convenção Coletiva de Trabalho entre o SESCAP e o 

SICONTIBA. 

 

- Clique aqui - Contribuição Sindical - Faça o Recolhimento e Fortaleça o Sicontiba. 

 

- Clique aqui - Sicontiba está realizando hoje o curso “Simples Nacional”. 

 

- Clique aqui - Sicontiba promove curso sobre “Retenções Tributárias”. 

 

- Clique aqui - Treinamento eSocial no Sicontiba. 

 

- Clique aqui - Cursos Online e com Pontuação EPC. 

 

- Clique aqui - Já conhece a Ouvidoria do Sicontiba? 

 

- Clique aqui - Ajude a facilitar a abertura de empresas. 

 

- Clique aqui - Oportunidades de Emprego e Estágio. 

 

- Clique aqui - Tabela Referencial de Custos. 

 

- Clique aqui - ATENÇÃO! A certificação digital é realidade e obrigatória em vários órgãos. 

 

- Clique aqui - Indique Certificado Digital no Sicontiba e tenha vantagens. 

 

- Clique aqui - Conheça a Sede Campestre Irineu Zanuzzo, em Colombo. 

 

- Clique aqui - Realizado o Intercontábeis - Torneio de Futebol dos Estudantes. 

 

- Clique aqui - Realizada a 17ª Copa Sicontiba. 

 

- Clique aqui - Realizada a 18ª Copa Sicontiba. 

 

- Clique aqui - Caro associado. 

 

- Clique aqui - Associado do Sicontiba confira seus benefícios. 

 

- Clique aqui - Ao Associado do Sicontiba. 

 

- Clique aqui - IMPERDÍVEL Sicontiba/ALLSUL vale a pena ler. 

 

- Clique aqui - Descontos na Unimed Curitiba para contabilistas e familiares dependentes. 

 

- Clique aqui - Descontos em dentista para toda a família. 

 

http://www.sicontiba.com.br/noticias/assinada-convencao-coletiva-de-trabalho-entre-o-sescap-e-o-sicontiba/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/contribuicao-sindical-2019-faca-o-recolhimento-e-fortaleca-o-sicontiba-e-classe-contabil/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/sicontiba-esta-realizando-hoje-o-curso-simples-nacional-regras-para-2018/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/sicontiba-promove-curso-sobre-retencoes-tributarias/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/treinamento-esocial-no-sicontiba/
http://www.sicontiba.com.br/cursos-online-2/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/ja-conhece-ouvidoria-do-sicontiba/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/ajude-facilitar-abertura-de-empresas/
http://www.sicontiba.com.br/oportunidade-de-emprego/
http://www.sicontiba.com.br/servicos/tabela-referencial-de-custos-2019/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/a-certificacao-digital-e-realidade-e-obrigatoria-em-varios-orgaos/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/certificado-digital-no-sicontiba/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/conheca-sede-campestre-irineu-zanuzzo-em-colombo/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/realizado-o-2o-intercontabeis-torneio-de-futebol-suico-dos-estudantes-de-ciencias-contabeis-do-parana/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/consult-auditores-e-campea-da-17a-copa-sicontiba-de-futebol-suico-real-curitiba-em-2o-need-for-sped-em-3o-e-contaboleiros-em-4o/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/equipe-sabadasso-e-campea-da-18a-copa-sicontiba-de-futebol-suico-consult-em-2o-mv-contabilidade-em-3o-e-amigos-do-tcc-em-4o/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/caro-associado-2/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/associado-do-sicontiba-confira-seus-beneficios/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/ao-associado-sicontiba/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/imperdivel-sicontibaallsul-vale-pena-ler/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/descontos-na-unimed-curitiba-para-contabilistas-e-familiares-dependentes-2/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/descontos-em-dentista-para-toda-familia/
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- Clique aqui - NOVA PARCERIA Med Curitiba Serviços de Medicina e Segurança do 

Trabalho. 

 

- Clique aqui - Participe do Sicredi. 

 

- Clique aqui - Parceria com Abrapetite gera oportunidades de negócios para 

contabilistas. 

 

- Clique aqui - Parceria do Sicontiba com Mongeral Aegon Seguros e Previdência. 

 

- Clique aqui - Parceria com o Colégio SESI - Descontos em mensalidades. 

 

- Clique aqui - Parceria do Sicontiba com a Faculdade de Pinhais concede bolsas de 50%. 

 

- Clique aqui - Preços especiais para contabilistas em diversos tipos de seguros. 

 

- Clique aqui - Associados Sicontiba podem usufruir da Associação Banestado Praia de 

Leste. 

 

- Clique aqui - Parabéns Contador, hoje é o seu dia - 22 de Setembro. 

 

- Clique aqui - Parabéns, Profissional da Contabilidade, pelo seu dia, 25 de abril! 

 

- Clique aqui - 12 de janeiro, Dia do Empresário Contábil.  

 

- Clique aqui - 8 de março - Dia Internacional da Mulher e Convite Especial. 

 

- Clique aqui - Feliz Dia das Mães. 

 

- Clique aqui - Feliz Dia dos Pais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sicontiba.com.br/noticias/nova-parceria-med-curtiba-medicina-e-seguranca-do-trabalho/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/participe-do-sicredi/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/parceria-com-abrapetite-gera-oportunidades-de-negocios-para-contabilistas-2/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/parceria-do-sicontiba-com-mongeral-aegon-seguros-e-previdencia-oferece-solucoes-de-protecao-financeira-para-voce-e-sua-familia/
http://www.sicontiba.com.br/slideshow/parceria-com-o-colegio-sesi-descontos-aos-profissionais-da-contabilidade-associados-ao-sicontiba/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/parceria-do-sicontiba-com-faculdade-de-pinhais-concede-bolsas-de-50-em-cursos-de-graduacao/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/precos-especiais-para-contabilistas-em-diversos-tipos-de-seguros-conheca-patmos/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/associados-sicontiba-podem-usufruir-da-associacao-banestado-praia-de-leste-com-descontos/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/parabens-contador-hoje-e-o-seu-dia-22-de-setembro/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/parabens-contabilista-pelo-seu-dia-25-de-abril/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/12-de-janeiro-dia-do-empresario-contabil/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/8-de-marco-dia-internacional-da-mulher-e-convite-especial/
http://www.sicontiba.com.br/noticias/feliz-dia-das-maes-12-de-maio/
http://www.sicontiba.com.br/destaques/feliz-dia-dos-pais-14-de-agosto/
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