Prestação de Contas das
Atividades Desenvolvidas
em 2019 pelo Sicontiba

2016
Fazendo a Diferença

Sede Campestre Irineu Zanuzzo do Sicontiba
Colombo

O Sindicato dos Contabilistas de Curitiba teve uma missão clara no ano de 2019: além
de defender e valorizar os profissionais da contabilidade, buscou-se finalizar a gestão
2017/2019 com uma administração sólida, austera, transparente, séria e com
resultados, visando governança sustentável e inovadora, ampliando serviços e
parcerias, sendo preparados vários diretores, todos capacitados, responsáveis e
competentes, inclusive com mais jovens e mulheres, mesclando juventude e
experiência, para dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos 6 anos.

Base Territorial do Sicontiba: Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária,
Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo
Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa,
Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Porto Amazonas, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco
do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná.
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Contabilistas em Curitiba e Região
Número de contabilistas ativos na base do Sicontiba: 13.500
Cidade

Número

ADRIANÓPOLIS

01

AGUDOS DO SUL

07

ALMIRANTE TAMANDARÉ

175

ARAUCÁRIA

232

BALSA NOVA

11

BOCAIUVA DO SUL

13

CAMPINA GRANDE DO SUL

68

CAMPO DO TENENTE

15

CAMPO LARGO

354

CAMPO MAGRO

30

CERRO AZUL

18

COLOMBO

569

CONTENDA

15

CURITIBA

9.980

FAZENDA RIO GRANDE

142

ITAPERUÇU

19

LAPA

93

MANDIRITUBA

47

PIÊN

18

PINHAIS

403

PIRAQUARA

109

PORTO AMAZONAS

06

QUATRO BARRAS

50

QUITANDINHA

17

RIO BRANCO DO SUL

46

RIO NEGRO

65

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

969

TIJUCAS DO SUL

23

TUNAS DO PARANA
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Prezados(as) Diretores(as), Delegados(as) e Associados(as) do Sicontiba
Em 31 de dezembro de 2019 chego 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, não somente relacionadas ao exercício de 2019,
na forma de um relatório de gestão completo, já que em meu último ano à frente do
Sicontiba.

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
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projetos e propostas visando o desenvolvimento do Sicontiba, buscando colocar em
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:
 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
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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, 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
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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.

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-
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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 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.
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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).

+ 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
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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.

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.
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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.

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

13

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 pósgraduação 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 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.
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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”.

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.

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
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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.

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
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contenção de gastos e com estratégia de angariação de novas fontes de receitas, com
muito suor houve uma economia significativa, “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
públicos, trabalhadores, registro de imóveis, ISS, INSS e tributos, à vista, sem
qualquer empréstimo, totalmente regularizada. Evidente que não é suntuosa face os
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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.

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
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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.

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
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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 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
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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 expresidentes 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!

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.
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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 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 
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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:
“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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A seguir confira os resultados dos trabalhos que merecem destaque e que foram
desenvolvidos pelo Sicontiba em 2019.

Representações da diretoria em 2019
JANEIRO
03/01/2019 - Reunião com o assessor jurídico Dr. Ricardo Weber para tratar da estratégia de atuação dos
serviços do Sicontiba no exercício de 2019 - Hugo Catossi.
15/01/2019 - Reunião sobre proposta de parceria na área de saúde ocupacional e medicina e segurança do
trabalho - Simone Vanni.
17/01/2019 - Participação no curso eSocial x EFD Reinf x DCTF Web - Juarez Dallagrana, José Carlos Lada
e Alfredo Arten.
19/01/2019 - Visita à sede campestre Irineu Zanuzzo para fiscalização da manutenção da chácara - José
Carlos Lada.
22/01/2019 - Reunião com o contador Michel Gulin Melhem, para tratar de assuntos de interesse do
Sicontiba - Hugo Catossi.
23/01/2019 - Reunião com o contador Reginaldo Celso Guidolin, para tratar de assuntos de interesse do
Sicontiba - Hugo Catossi.
28/01/2019 - Reunião no 7º grupamento do Corpo de Bombeiros de Curitiba com Major Schreiber, Capitão
Muller e Capitão Nascimento - Hugo Catossi.
28/01/2019 - Reunião com a Dra. Elaine Lee Swain Kfouri sobre proposta de parceria na área de clínica de
psicologia - Simone Vanni.
29/01/2019 - Participação no curso eSocial x EFD Reinf x DCTF Web - Juarez Dallagrana e Claudecir
Munhoz.
29/01/2019 - Reunião do Conselho Fiscal para análise da documentação dos meses de outubro, novembro
e dezembro de 2018 - Carlos A. Bittencourt, Albino Vieira e Claudecir Munhoz.
29/01//2019 - Participação na Reunião do Conselho Temático de Assuntos Tributários da FIEP - Simone
Vanni.
30/01/2019 - Reunião com Pedro da Allsul para renovar a parceria - Hugo Catossi.
31/01/2019 - Participação no curso Atualização do ICMS 2019 - Juarez Dallagrana.

FEVEREIRO
11/02/2019 - Reunião com a Claro Empresas (Antonio B. Neto) sobre proposta de parceria - Simone Vanni.
12 e 19/02/2019 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz e José Eurides.
13 e 20/02/2019 - Sessão do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula.
21/02/2019 - Participação na cerimônia do novo Colégio de Vogais da Jucepar e da posse do Contador
Marcos Rigoni como presidente da Autarquia, realizado no CRCPR - Hugo Catossi.
21/02/2019 - Reunião com Aldaneide (Analista de Negócios) e Alexander (Gerente Comercial) do
SINDUSCON sobre proposta de parceria na área de cursos - Juarez Dallagrana.
23/02/2019 - Visita à Sede Campestre para verificar a situação da chácara - José Carlos Lada.

24

26/02/2019 - Sessão do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz e José Eurides.
27/02/2019 - Sessão do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula.
28/02/2019 - Assembleia de aprovação de Acordo Coletivo de Banco de Horas 2019/2020 dos empregados
profissionais da contabilidade da Fundação Copel - Ricardo Weber.
28/02/2019 - Assembleia de aprovação da pauta de reivindicações do Acordo Coletivo de Trabalho
2019/2020 dos empregados profissionais da contabilidade da Sanepar - Luciano Barboza e Ricardo Weber.

MARÇO
11/03/2019 - Participação em evento do 1º Grupamento de Bombeiros sobre palestra, visando o
aprimoramento do entendimento comum da nova legislação vigente sobre Prevenção de Incêndios - Hugo
Catossi, José Carlos Lada e Simone Vanni.
12, 19 e 26/03/2019 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz e José Eurides.
13, 20 e 27/03/2019 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula.
13/03/2019 - Participação no lançamento da Campanha “IMPOSTO AMIGO DO ESPORTE”, evento
promovido pelo Governo do PR - José Carlos Lada, José Eurides e Narciso Doro.
15/03/2019 - Participação no Fórum da Mulher Contabilista promovido pela IPMCONT, local: CRCPR Hugo Catossi, José Carlos Lada, Narciso Doro, Juliana Bertol e Simone Vanni.
15/03/2019 - Participação em reunião na Sanepar de negociação do Acordo Coletivo 2019/2020 - Luciano
Barboza.
18/03/2019 - Reunião com Clube Gazeta do Povo (Nome) e Universidade Positivo sobre propostas de
parceria - Simone Vanni.
19/03/2019 - Participação na palestra eSocial na Construção Civil, promovida pelo SINDUSCON com apoio
do SICONTIBA - José Carlos Lada, Juarez Dallagrana e Simone Vanni.
23/03/2019 - Visita à Sede Campestre para verificar a situação da chácara - José Carlos Lada.
26/03/2019 - Participação na Reunião do Conselho Tributário da FIEP - Simone Vanni.
27/03/2019 - Participação e Abertura no curso Auditoria Trabalhista para DP, realizado no CRCPR - Juarez
Dallagrana.
27 e 28/03/2019 - Participação na 1º reunião quadrimestral de 2019 com a COPEL - Adir Gnoatto.
29/03/2019 - Participação da reunião de negociação do ACT 2019/2020 SANEPAR - Luciano Barboza.

ABRIL
02, 09, 16/04/2019 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz e José Eurides.
03, 10, 17 e 24/04/2019 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula.
04/04/2019 - Reunião Extraordinária de posse dos 7 novos delegados do Sicontiba (Indiara, João Jaime,
Jose Luiz Alves, Luiz Ferraz, Michel Melhem, Ubirajara e Ednaldo Menino) e palestra de Laudelino Jochem Hugo Catossi, Juarez Morona, Dirceu Vaz, José Lada, José Eurides, Moacir Pozzobon, Daniel Zanuzzo,
Juliana Bertol, Simone Vanni, Adir Gnoatto, Carlos Bittencourt, Claudecir Munhoz, Samir Fouani, Narciso
Doro e Armando Lira.
06/04/2019 - Visita à Sede Campestre para verificar a situação da chácara - José Carlos Lada.
10/04/2019 - Entrevista ao canal Rede Mercosul sobre a Declaração do Imposto de Renda - Juarez Morona.
10/04/2019 - Participação no curso Analista Fiscal, local: CRCPR - Juarez Dallagrana.
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11/04/2019 - Reunião com Jorge da WJC Toldos para acertar detalhes da cobertura da churrasqueira Hugo Catossi.
12/04/2019 - Participação no evento “Declare Certo”, local: Boca Maldita - Hugo Catossi, Juarez Morona,
Juarez Dallagrana, Daniel Zanuzzo, Simone Vanni, Juliana Bertol e Narciso.
12/04/2019 - Reunião com o Sr. Alex do Sinduscom sobre proposta de parceria - Simone Vanni.
12/04/2019 - Reunião com Jorge da WJC Toldos para tratar da operacionalidade dos trabalhos da
colocação de toldo na churrasqueira do terraço da sede administrativa - Hugo Catossi.
20/04/2019 - Visita à Sede Campestre para verificar a situação da chácara - José Carlos Lada.
24/04/2019 - Participação no curso Atualização Trabalhista, local: CRCPR - Juarez Dallagrana.
25/04/2019 - Reunião com Gilmar proprietário da WJC Toldos para tratar dos detalhes finais da colocação
de toldo na churrasqueira do terraço da sede administrativa - Hugo Catossi.
28/04/2019 - Visita à Sede Campestre para verificar a situação da chácara - José Carlos Lada.
29/04/2019 - Encontro com Gilmar proprietário da WJC Toldos para aceite da construção do toldo na
churrasqueira do terraço da sede administrativa - Hugo Catossi.

MAIO
05/05/2019 - Visita à Sede Campestre para verificar a situação da chácara - José Carlos Lada.
06/05/2019 - Participação no curso ECD e ECF, local: CRCPR - Juarez Dallagrana.
07, 14, 21 e 28/05/2019 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz e José Eurides.
08, 15, 22 e 29/05/2019 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula.
09/05/2019 - Participação no curso EFD REINF, local: CRCPR - Juarez Morona e Juarez Dallagrana.
10/05/2019 - Participação no evento de lançamento do Revisor Tributário Econet, em Curitiba/PR - José
Carlos Lada.
16/05/2019 - Participação na 3ª etapa da 1º reunião quadrimestral de 2018 com a COPEL - Ubirajara
Antonio Pinto.
16/05/2019 - Participação no curso Folha de Pagamentos eSOCIAL, local: CRCPR - Juarez Dallagrana.
18/05/2019 - Visita à Sede Campestre para verificar a situação da chácara - José Carlos Lada.
20/05/2019 - Participação na 2ª reunião intersindical regional, local: CRCPR - Hugo Catossi, Juarez Morona
e Dirceu Vaz.
20/05/2019 - Assembleia com empregados profissionais da contabilidade de aprovação da pauta de
reivindicações CCT 2019/2020 a ser encaminhada ao SESCAP-PR - José Carlos Lada e Ricardo Weber.
23/05/2019 - Participação na palestra do Coronel da Polícia Militar do Estado do Paraná, Mauro Monteiro,
sobre Segurança Pública, local: CRCPR - Hugo Catossi e Juarez Morona.
23/05/2019 - Reunião do Conselho Fiscal para analisar documentação de janeiro, fevereiro e março - Carlos
Bittencourt e Ozires Kloster.
24/05/2019 - Coordenação da Reunião Arbitral da 18º Copa Sicontiba de Futebol suíço - Fernando
Palevoda.
28/05/2019 - Participação na Reunião do Conselho Tributário da FIEP - Simone Vanni.
28/05/2019 - Reunião com o Sr. Leandro da RHF TALENTOS sobre proposta de parceria - Simone Vanni.
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28/05/2019 - Reunião com o Sr. Gerson da Clínica de Gestão Empresarial sobre proposta de parceria Simone Vanni.
28/05/2019 - Participação no curso Práticas de Substituição Tributária em ICMS, local: CRCPR - Juarez
Morona, Juarez Dallagrana e Simone Vanni.
30/05/2019 - Participação no Painel “Cenários Tributários & Compliance Fiscal”, promivido pela BSSP
Centro Educacional com o apoio do Sicontiba - Simone Vanni.

JUNHO
04 e 18/06/2019 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz e José Eurides.
04/06/2019 - Reunião com Diretores do Sicontiba tratando de assuntos de interesse do Sicontiba - Hugo
Catossi, Juarez Morona, José Eurides e José Carlos Lada.
05, 12, 19 e 26/06/2019 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula.
06/06/2019 - Reunião com Diretor do Sicontiba para tratar de assuntos de interesse do Sicontiba - Hugo
Catossi.
06/06/2019 - Participação na negociação do ACT 2019/2020 com a Diretoria da Sanepar - Luciano Ramos
Barboza.
07/06/2019 - Participação no curso EFD REINF – turma II, local: CRCPR - Juarez Dallagrana.
08/06/2019 - Participação e organização do torneio início da 18º Copa Sicontiba de Futebol Suíço - José
Carlos Lada e Fernando Palevoda.
10/06/2019 - Reunião com empresas sobre propostas de parceria - Simone Vanni.
10/06/2019 - Reunião com o 2º Vice Presidente do Sicontiba para tratar de assuntos de interesse do
Sicontiba - Hugo Catossi e Dirceu Vaz.
11 e 25/06/2019 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - José Eurides.
15/06/2019 - Participação na 1ª rodada da Copa Sicontiba - Fernando Palevoda.
17/06/2019 - Assembleia de aprovação do ACT 2019/2020 dos profissionais da contabilidade da Sanepar Luciano Barboza e Ricardo Weber.
17/06/2019 - Participação no curso Rescisão do Contrato de Trabalho, local: CRCPR - Juarez Dallagrana.
18/06/2019 - Participação no curso ECF 2019, local: CRCPR - Juarez Dallagrana e Narciso Doro.
18/06/2019 - Assinatura do ACT 2019/2020 dos empregados profissionais da contabilidade da Sanepar,
local: Sanepar - Hugo Catossi.
19/06/2019 - Participação no evento Junta Comercial Digital – Empresa Fácil, local: CRCPR - Vilson Oliveira
e Bento Rosa.
22/06/2019 - Visita à Sede Campestre para verificar a situação da chácara - José Carlos Lada.
26/06/2019 - Reunião com YOUR PANTRY (Raphael Bonard) sobre proposta de parceria sobre self storage
- Simone Vanni.
27/06/2019 - Assembleia de aprovação da CCT 2019/2020 SICONTIBA/SESCAP referente aos profissionais
da contabilidade empregados em empresas de contábilidade, auditoria, perícia e afins - José Carlos Lada e
Ricardo Weber.
29/06/2019 - Visita à Sede Campestre para verificar a situação da chácara e participação na 2ª rodada da
Copa Sicontiba - José Carlos Lada e Fernando Palevoda.
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JULHO
01/07/2019 - Assinatura da CCT 2019/2020, Sicontiba/Sescap, local: sede administrativa - Hugo Catossi.
02, 09 e 16, 23 e 30/07/2019 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz e José
Eurides.
03, 10 e 17, 24 e 31/07/2019 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula.
06/07/2019 - Visita à Sede Campestre para verificar a situação da chácara e participação na 3ª rodada da
Copa Sicontiba - José Carlos Lada e Fernando Palevoda.
10/07/2019 - Reunião com Fabiane (ICATU) e Feliphe (BRANCHES) sobre proposta de parceria - Simone
Vanni.
10/07/2019 - Entrevista à TV Bandeirantes sobre a Medida Provisória 876/2019 que altera a Lei nº 8.934, de
18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins,
para dispor que o arquivamento dos atos constitutivos - Dirceu Vaz.
10/07/2019 - Participação no curso Novidades sobre a Tributação no Terceiro Setor, local: CRCPR - Hugo
Catossi e José Eurides.
13/07/2019 - Participação na 4ª rodada da Copa Sicontiba - Fernando Palevoda.
16/07/2019 - Reunião com Fabiane (ICATU) sobre proposta de parceria na área de seguros e previdência Simone Vanni.
16/07/2019 - Reunião com Guilherme Pelanda sobre a organização do 3º Intercontábeis - Hugo Catossi e
Fernando Palevoda.
17/07/2019 - Reunião relativa ao PPR - Programa de Participação nos Resultados 2018, pagamento em
2019 - Luciano Barboza.
19/07/2019 - Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva de indicação de 4 nomes para efetivos e
suplentes como conselheiros do plenário CRCPR (Indiara B. Custodio, Daniella Novak, Fernando Palevoda
e Julio Morona - Hugo Catossi, Juarez Morona, Dirceu Vaz, José Carlos Lada, Fernando Palevoda, Antonio
M. Pozzobon, Luciano Barboza, Juarez Dallagrana, Bento Rosa, Bruno Vosgerau, Simone Vanni e Vilson de
Oliveira.
19/07/2019 - Participação no curso Análise das demonstrações contábeis para decisões estratégicas, local:
CRCPR - Juarez Dallagrana.
20/07/2019 - Visita à Sede Campestre para verificar a situação da chácara e participação na 5ª rodada da
Copa Sicontiba - José Carlos Lada e Fernando Palevoda.
22/07/2019 - Assembleia de aprovação do Acordo de PPR 2018 (pagamento 2019) dos profissionais da
contabilidade da Sanepar - Hugo Catossi, Luciano Barboza e Ricardo Weber.
27/07/2019 - Visita à Sede Campestre para verificar a situação da chácara e participação na 6ª rodada da
Copa Sicontiba - José Carlos Lada.
31/07/2019 - Participação na 2ª Reunião Quadrimestral Copel de negociações - Ubirajara.

AGOSTO
03/08/2019 - Participação na 7ª rodada da Copa Sicontiba - Fernando Palevoda.
06, 13, 20 e 27/08/2019 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz e José Eurides.
07, 14, 21 e 28/08/2019 Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula.
08/08/2019 - Participação no curso ICMS e ISS no Transporte de Cargas, local: CRCPR - Claudecir
Munhoz.
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10/08/2019 - Participação na rodada de repescagem da Copa Sicontiba - Fernando Palevoda.
15/08/2019 - Participação no evento de celebração dos 75 anos da FIEP - Simone Vanni.
15/08/2019 - Reunião do Conselho Fiscal para analisar documentação de abril, maio e junho - Carlos
Bittencourt e Ozires Kloster.
16/08/2019 - Reunião com Bruno Henrique dos Santos do banco Sicredi para tratar de possível parceria
para descontos diversos aos profissionais da contabilidade regulares no CRCPR - Hugo Catossi, Simone
Vanni e Juliana Bertol.
16/08/2019 - Reunião com Fabiane e Renata da VR sobre proposta de parceria na área de
refeição/alimentação - Simone Vanni.
16/08/2019 - Reunião com Jackson da Auto Escola Beija Flor sobre proposta de parceria - Simone Vanni.
19/08/2019 - Visita à Sede Campestre para verificar a situação da chácara e participação nas semifinais da
18ª Copa Sicontiba - José Carlos Lada.
21/08/2019 - Entrevista à jornalista da Prefeitura de Curitiba sobre opinião quanto ao agendamento online
de serviços da Secretaria de Finanças e da Secretaria de Urbanismo de Curitiba - Juarez Morona.
22/08/2019 - Participação em 2 palestras sobre temas da atualidade contábil no Brasil e no mundo, local:
CRCPR - Hugo Catossi.
24/08/2019 - Cerimonial de encerramento da 18ª Copa Sicontiba na sede campestre Irineu Zanuzzo - Hugo
Catossi, Dirceu Vaz, José Carlos Lada, José Eurides, Claudecir Munhoz, Narciso Doro.
30/08/2019 - Participação no curso Ativo Imobilizado, local: CRCPR - Juarez Dallagrana.
30/08/2019 - Participação na palestra do professor Laudelino de tema “O profissional Contábil em Meio a
Crise, Disrupção e Inteligência Artificial”, realizada na Copel para os profissionais da contabilidade da
empresa - Juarez Morona.
30/08/2019 - Reunião de Diretoria Executiva do Sicontiba - Hugo, Morona, Dirceu, Lada, Fernando, José
Eurides, Moacir Pozzobon, Luciano Barboza, Juliana, Simone, Dallagrana, Valmir, Albino, Claudecir,
Narciso, Daniella, Armando Lira, Jose Luiz, Luiz F. Ferraz, Michel Melhem, Reginaldo Guidolin.

SETEMBRO
03, 10, 17 e 24/09 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz e José Eurides.
04/09/2019 - Reunião de assinatura do convênio de parceria entre SICREDI e SICONTIBA - Hugo Catossi,
Simone Vanni e Juliana Guedes.
04, 11, 18 e 25/09 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula.
13/09/2019 - Participação no curso Atualidades Trabalhistas, promovido pelo Sicontiba com o apoio do
CRCPR, local: Auditório CRC - Juarez Dallagrana.
14/09/2019 - Participação no 3º Intercontábeis - Torneio de Futebol Suíço dos Estudantes de Ciências
Contábeis do Paraná, local: sede campestre Irineu Zanuzzo - José Carlos Lada e Fernando Palevoda.
17, 18 e 19/09/2019 - Reunião inicial de negociação sobre o ACT 2019-2020 COPEL, local: polo km3 Ubirajara e Ednaldo.
17/09/2019 - Participação no curso Analista Fiscal, promovido pelo Sicontiba com o apoio do CRCPR, local:
Auditório CRC - Juarez Dallagrana e José Fragoso.
18/09/2019 - Participação na palestra no Sicontiba, em parceria com o Sicredi, do juiz Marlos Melek, sobre
as possibilidades que a reforma trabalhista dá para alavancar os negócios dos empresários - Simone Vanni
e Luiz Ferraz.
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18/09/2019 - Reunião com o Advogado Gercino sobre proposta de parceria - Simone Vanni.
23/09/2019 - Participação no jantar em comemoração ao Dia do Contador, promovido pela ACIAP através
da Câmara Setorial de Contadores, local: Buffet Imperial - Juarez Morona e Daniella Novak.
23, 24 e 25/09/2019 - Reunião de continuação de negociação sobre o ACT 2019-2020 COPEL, local:
HOTEL SAINT EMILION - Ubirajara e Ednaldo.

OUTUBRO
01, 08, 15, 22 e 29/10 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz e José Eurides.
02, 09, 16, 23 e 30/10 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula.
09/10/2019 - Participação fazendo a abertura do I CPAC-PR - Congresso Profissional e Acadêmico em
Contabilidade - PR, local: CRCPR - Juarez Dallagrana e Daniella Novak.
10/10/2019 - Participação na Conferência Internacional de Melhores Práticas Lean & Six Sigma, promovido
pelo Gemba Group | Centro de Excelência Lean Six Sigma, local: Teatro Positivo - Luiz Fernando Ferraz.
11/10/2019 - Assembleia com os empregados profissionais da contabilidade da Copel, que rejeitou a
proposta de ACT 2019/2021 apresentada pela diretoria da Copel, local: auditório do Km3 - Hugo Catossi,
Juarez Morona, Adir Gnoatto, Ubirajara e Ricardo Weber.
15/10/2019 - Palestra para os alunos de ciências contábeis da Tuiuti sobre “O Sindicato e sua importância
para o Profissional da Contabilidade, local: Tuiuti campus Barigui” - Juarez Dallagrana e Daniella Novak.
15/10/2019 - Visita à sede campestre para verificar o que precisa ajustar, combustível, entre outros - José
Carlos Lada.
16/10/2019 - Participação no curso Procedimentos para encerramento das demonstrações contábeis,
promovido pelo Sicontiba com o apoio do CRCPR, local: Auditório CRC - Juarez Dallagrana e Luiz
Fernando Ferraz.
18/10/2019 - Reunião com parceio Sicredi Campos Gerais PR/SP sobre os resultados da parceria e sobre a
possibilidade de abranger o Sicredi Integração PR/SC - Simone Vanni e Juliana Guedes.
18/10/2019 - Reunião com Andreatta Seguros (Fabiane) sobre proposta de parceria na área de seguros
para empregados profissionais da contabilidade - Simone Vanni.
23/10/2019 - Reunião do Conselho Fiscal para analisar documentação dos meses de julho, agosto e
setembro de 2019 - Carlos Bittencourt, Claudecir Munhoz e Ozires Kloster.
23 a 25/10/2019 - Participação em evento do Sicredi para conhecer a estrutura e o centro administrativo da
cooperativa, locais: Porto Alegre, Gramados e Nova Petrópolis - Simone Vanni.
25/10/2019 - Reunião na Copel para continuidade negociações do Acordo Coletivo de Trabalho, local: Copel
Coronel Dulcídio - Adir Gnoatto e Ubirajara.
28/10/2019 - Participação na posse da nova diretoria gestão 2019/2023 da FIEP, local: Campus da Indústria
- Simone Vanni.
29/10/2019 - Reunião para tratar de assuntos de interesse da classe contábil - Juarez Morona, José Carlos
Lada e José Eurides.
30/10/2019 - Reunião a respeito de CTPS digital, no Gabinete do Superintendente do Ministério da
Economia, Paulo Alberto Kronéis - Hugo Catossi.
31/10/2019 e 01/11/2019 - Reunião na Copel para continuidade negociações do Acordo Coletivo de
Trabalho, local: ISAE / FGV - Ubirajara.
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NOVEMBRO
01/11/2019 - Eleição Sicontiba gestão 2020/2022, local: sede Sicontiba - Diretoria e Associados.
04/11/2019 - Visita à sede campestre para verificar o que precisa ajustar, combustível, entre outros - José
Carlos Lada.
05, 12 e 26/11 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz e José Eurides.
06, 13, 20 e 27/11 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula.
08/11/2019 - Reunião com HSN Tecnologias, PREVER benefícios e com APPROVITA, sobre propostas de
parcerias, loca: Sicontiba - Simone Vanni.
13/11/2019 - Participação no curso Intensivo Tributário, promovido pelo Sicontiba com o apoio do CRCPR,
local: Auditório CRC - Juarez Dallagrana.
18/11/2019 - Assembleia com os empregados profissionais da contabilidade da Copel, que aprovou as
novas propostas de ACT 2019/2020 e PLR-2019, local: auditório do Km3 - Hugo Catossi, Adir Gnoatto,
Ubirajara e Ricardo Weber.
19/11/2019 - Sessão do Conselho Municipal de Contribuintes - José Eurides.
23/11/2019 - Visita à sede campestre para verificar o que precisa ajustar, combustível, entre outros - José
Carlos Lada.
25/11/2019 - Participação no curso Práticas em ICMS e ISS, promovido pelo Sicontiba com o apoio do
CRCPR, local: Auditório CRC - Juarez Dallagrana.
25/11/2019 - Participação na posse da nova diretoria da ACCPR (triênio 2020/2022) e na entrega da
Comenda de São Mateus à Professora Maria do Carmo Godoy Ehlke, local: plenário do CRCPR - Dirceu
Vaz.
29/11/2019 - Última Reunião de Diretoria Executiva do Sicontiba da Gestão 2017/2019 - Hugo Catossi,
Juarez Morona, José Lada, Fernando Palevoda, José Eurides, Moacir Pozzobon, Luciano Barboza, Simone
Vanni, Gerson Borges, Valmir dos Santos, Claudecir Munhoz, Almir Pazinato e Cesar Ponte Dura.

DEZEMBRO
03 e 10/12/2019 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Dirceu Vaz e José Eurides.
04 e 11/12/2019 - Sessões do Conselho Municipal de Contribuintes - Reginaldo R. de Paula.
04/12/2019 - Reunião para tratar de assuntos relacionados a gestão 2020/2022 - Juarez Morona e José
Carlos Lada.
06/12/2019 - Reunião com a VR BENEFÍCIOS sobre proposta de parceria - Simone Vanni.
10 e 11/12/2019 - Participação nos cursos “Cruzamento de dados e informações tributárias” e
“Procedimentos para encerramento das demonstrações contábeis”, promovidos pelo Sicontiba com o apoio
do CRCPR, local: Auditório do CRC - Juarez Dallagrana.
12/12/2019 - Reunião com o SICREDI sobre parceria - Juarez Morona e Simone Vanni.
17/12/2019 - Reunião com a funcionária Josiane Fatima Brito para assinatura da rescisão trabalhista de
comum acordo - José Carlos Lada.
18/12/2019 - Assistência na homologação de 3 rescisões trabalhistas de profissionais da contabilidade da
COPEL por adesão ao PDI 2019 - Ricardo Weber.
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Registro de visitas ao Sicontiba
DATA

NOME

DATA

NOME

03/01/2019 Hugo Catossi

05/02/2019 Narciso Doro

03/01/2019 Carlos A. Bittencourt

06/02/2019 José Carlos Lada

04/01/2019 Hugo Catossi

06/02/2019 Hugo Catossi

08/01/2019 Narciso Doro

07/02/2019 José Carlos Lada

10/01/2019 Juliana Bertol

08/02/2019 Simone Vanni

10/01/2019 Hugo Catossi

11/02/2019 Simone Vanni

10/01/2019 Juarez Morona

14/02/2019 Bento Rosa

14/01/2019 José Carlos Lada

14/02/2019 José Carlos Lada

15/01/2019 José Eurides

18/02/2019 Hugo Catossi

15/01/2019 Simone Vanni

18/02/2019 Bento Rosa

15/01/2019 Hugo Catossi

21/02/2019 Juarez Dallagrana

16/01/2019 Carlos A. Bittencourt

26/02/2019 José Carlos Lada

18/01/2019 Hugo Catossi

27/02/2019 Hugo Catossi

21/01/2019 Simone Vanni

01/03/2019 Hugo Catossi

23/01/2019 Hugo Catossi

07/03/2019 Hugo Catossi

25/01/2019 Juarez Morona

08/03/2019 Hugo Catossi

28/01/2019 Simone Vanni

14/03/2019 Hugo Catossi

29/01/2019 Hugo Catossi

18/03/2019 Simone Vanni

29/01/2019 José Eurides

18/03/2019 Daniel Zanuzzo

29/01/2019 Carlos A. Bittencourt

18/03/2019 Juarez Dallagrana

29/01/2019 Claudecir Munhoz

18/03/2019 Hugo Catossi

30/01/2019 Albino Vieira

20/03/2019 Carlos A. Bittencourt

30/01/2019 Hugo Catossi

25/03/2019 Hugo Catossi

31/01/2019 José Carlos Lada

26/03/2019 Simone Vanni

05/02/2019 Juarez Dallagrana

27/03/2019 Narciso Doro
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DATA

NOME

DATA

NOME

28/03/2019 Carlos A. Bittencourt

24/05/2019 Carlos. A. Bittencout

03/04/2019 Hugo Catossi

24/05/2019 Narciso Doro

09/04/2019 Hugo Catossi

24/05/2019 Albino Vieira

11/04/2019 Hugo Catossi

24/05/2019 Fernando Palevoda

12/04/2019 Simone Vanni

27/05/2019 José Carlos Lada

12/04/2019 Narciso Doro

28/05/2019 Simone Vanni

15/04/2019 Adir Gnoatto

29/05/2019 Juliana Bertol

16/04/2019 Hugo Catossi

04/06/2019 Hugo Catossi

17/04/2019 Fernando Palevoda

04/06/2019 José Carlos Lada

18/04/2019 José Eurides

04/06/2019 José Eurides

23/04/2019 Vilson Oliveira

04/06/2019 Juarez Morona

23/04/2019 Hugo Catossi

06/06/2019 Hugo Catossi

24/04/2019 Armando Lira

07/06/2019 João Jaime

24/04/2019 Hugo Catossi

10/06/2019 Simone Vanni

25/04/2019 Hugo Catossi

12/06/2019 Juarez Morona

26/04/2019 Hugo Catossi

17/06/2019 José Luiz A. Moreira

29/04/2019 Hugo Catossi

19/06/2019 Juarez Morona

30/04/2019 Hugo Catossi

26/06/2019 Hugo Catossi

08/05/2019 José Carlos Lada

26/06/2019 Narciso Doro

09/05/2019 Hugo Catossi

26/06/2019 Simone Vanni

09/05/2019 Juarez Morona

27/06/2019 José Carlos Lada

20/05/2019 José Carlos Lada

01/07/2019 Hugo Catossi

21/05/2019 Juliana Bertol

02/07/2019 Juarez Morona

21/05/2019 Juarez Dallagrana

03/07/2019 José Eurides

23/05/2019 Carlos A. Bittencourt

03/07/2019 Michel Melhem

23/05/2019 Ozires Kloster

08/07/2019 Hugo Catossi

24/05/2019 Bento Rosa Junior

08/07/2019 Narciso Doro
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DATA

NOME

DATA

NOME

08/07/2019 José Carlos Lada

16/08/2019 Juliana Guedes

09/07/2019 José Carlos Lada

16/08/2019 Simone Vanni

10/07/2019 Simone Vanni

21/08/2019 Hugo Catossi

10/07/2019 Dirceu Vaz

22/08/2019 Juarez Morona

11/07/2019 Juarez Morona

22/08/2019 Michel Melhem

16/07/2019 Simone Vanni

28/08/2019 Moacir Pozzobon

16/07/2019 Hugo Catossi

28/08/2019 Juarez Morona

16/07/2019 Fernando Palevoda

02/09/2019 Daniel Zanuzzo

18/07/2019 Narciso Doro

02/09/2019 Juarez Dallagrana

18/07/2019 Hugo Catossi

02/09/2019 Luciano Barboza

18/07/2019 José Carlos Lada

02/09/2019 Adir Gnoatto

23/07/2019 Hugo Catossi

03/09/2019 Simone Vanni

24/07/2019 Juarez Morona

03/09/2019 Ozires Kloster

25/07/2019 Gilson da Silva

03/09/2019 Albino Vieira

26/07/2019 Hugo Catossi

03/09/2019 Juarez Morona

26/07/2019 Juliana Bertol

04/09/2019 Daniel Zanuzzo

29/07/2019 Hugo Catossi

04/09/2019 Hugo Catossi

07/08/2019 Hugo Catossi

04/09/2019 Juliana Guedes

07/08/2019 Narciso Doro

04/09/2019 Simone Vanni

07/08/2019 Juarez Morona

04/09/2019 Bruno Vosgerau

09/08/2019 Hugo Catossi

05/09/2019 João Jaime

09/08/2019 José Carlos Lada

05/09/2019 José Carlos Lada

13/08/2019 Hugo Catossi

06/09/2019 Juarez Morona

14/08/2019 José Eurides

10/09/2019 José Eurides

15/08/2019 Hugo Catossi

12/09/2019 Narciso Doro

15/08/2019 Carlos A. Bittencourt

18/09/2019 Simone Vanni

15/08/2019 Ozires Kloster

19/09/2019 José Eurides
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DATA

NOME

DATA

NOME

20/09/2019 Bento Rosa

29/10/2019 Juarez Morona

25/09/2019 Hugo Catossi

29/10/2019 José Carlos Lada

25/09/2019 Narciso Doro

29/10/2019 José Eurides

26/09/2019 Simone Vanni

07/11/2019 Hugo Catossi

27/09/2019 Juarez Morona

07/11/2019 José Carlos Lada

27/09/2019 Narciso Doro

08/11/2019 Simone Vanni

03/10/2019 José Carlos Lada

20/11/2019 Vilson de Souza

03/10/2019 Carlos Bittencourt

20/11/2019 Narciso Doro

03/10/2019 Daniel Zanuzzo

21/11/2019 Juarez Morona

04/10/2019 José Eurides

04/12/2019 Juarez Morona

09/10/2019 Narciso Doro

04/12/2019 José Carlos Lada

10/10/2019 Carlos Bittencourt

09/12/2019 José Carlos Lada

10/10/2019 Juarez Morona

11/12/2019 José Carlos Lada

14/10/2019 Narciso Doro

11/12/2019 Dirceu Tadeu Vaz

15/10/2019 Hugo Catossi

11/12/2019 Narciso Doro

17/10/2019 Narciso Doro

12/12/2019 Juliana Guedes

17/10/2019 José Carlos Lada

12/12/2019 Simone Vanni

18/10/2019 Simone Vanni

12/12/2019 Juarez Morona

18/10/2019 Juliana Guedes

13/12/2019 José Carlos Lada

21/10/2019 Bento Rosa

17/12/2019 José Carlos Lada

22/10/2019 Hugo Catossi

18/12/2019 Narciso Doro

23/10/2019 Carlos Bittencourt

18/12/2019 José Eurides

23/10/2019 Claudecir Munhoz

18/12/2019 Simone Vanni

23/10/2019 Ozires Kloster

19/12/2019 Narciso Doro

25/10/2019 Hugo Catossi

20/12/2019 Luciano Barboza

25/10/2019 Samir Fouani
29/10/2019 Juliana Guedes

35

Disponibilidade financeira

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2019
DATA

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

TIPO

SALDO R$

31/12/2019

CEF

CRISTO REI

1127-2

c/c

R$ 21.757,15

31/12/2019

CEF

CRISTO REI

1016-0

c/c

R$ 29.867,73

31/12/2019

CEF

CRISTO REI

CDB

Aplicação

R$ 661.054,87

31/12/2019

SICREDI

C. ARAÚJO

09603-6

c/c

R$ 5.000,00

TOTAL

R$ 717.679,75

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM 2019
Quantidade

Valor R$

Contribuição Associativa

336

R$ 95.957,10

Contribuição Sindical

309

R$ 31.375,15

Contribuição Assistencial

10

R$ 2.284,09

Contribuição Custeio Sindical

06

R$ 399,70

ARRECADAÇÃO E REPASSES LEGAIS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM 2019
Sicontiba

60%

R$ 31.375,15

CNPL

20%

R$ 10.458,38

MTE

10%

R$ 5.229,19

Força Sindical

10%

R$ 5.229,19
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Negociações Coletivas
✔ Convenções e Acordos Coletivos firmados pelo Sicontiba em 2019

O Sicontiba celebrou 25 Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) e 1 Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) no ano de 2019, trazendo inúmeros benefícios em favor dos profissionais da
contabilidade empregados em escritórios e assessorias da área contábil e também vinculados à
Sanepar, Copel e outras empresas dos mais diversos ramos de atividade. Benefícios tais como
reajustes salariais, abonos, adicionais, participações nos lucros, bancos de horas e compensação
e prorrogação de jornada.


SICONTIBA-SESCAP-PR – CCT 2019/2020 – Reajuste Salarial, VR/VA, entre

outros benefícios;


SICONTIBA-BERTI

CONTADORES

ASSOCIADOS

–

ACT

2019/2019

–

Compensação de Feriado;


SICONTIBA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR – ACT

2019/2020 – Reajuste Salarial, Abono, entre outros benefícios;


SICONTIBA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR – ACT

2019/2019 – Programa de Participação nos Resultados exercício 2018;


SICONTIBA-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – ACT

–

Participação nos Lucros ou Resultados exercício 2019;


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

Resultados exercício 2019;


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

Resultados exercício 2019;


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

Lucros ou Resultados exercício 2019;


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

ou Resultados exercício 2019;
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SICONTIBA-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – ACT

–

Participação nos Lucros ou Resultados exercício 2020;


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

Resultados exercício 2020;


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

Resultados exercício 2020;


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

Lucros ou Resultados exercício 2020;


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

ou Resultados exercício 2020;


SICONTIBA-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – ACT

2019/2021 – Reajuste Salarial, Abono, entre outros benefícios;


SICONTIBA-COPEL COMERCIALIZAÇÃO S/A – ACT 2019/2021 – Reajuste

Salarial, Abono, entre outros benefícios;


SICONTIBA-COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A – ACT 2019/2021 – Reajuste Salarial,

Abono, entre outros benefícios;


SICONTIBA-COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A – ACT 2019/2021 –

Reajuste Salarial, Abono, entre outros benefícios;


SICONTIBA-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A – ACT 2019/2021 – Reajuste

Salarial, Abono, entre outros benefícios;


SICONTIBA-FORCONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL SS – ACT 2019-2019

– Participação nos Lucros e/ou Resultados;


SICONTIBA-FORCONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL SS – ACT 2019-2020

– Compensação de Sábados;
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SICONTIBA-IOTO INTERNATIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

AROMATICOS LTDA – ACT 2019-2019 – Compensação de Feriado;


SICONTIBA-IOTO INTERNATIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

AROMATICOS LTDA – ACT 2019-2021 – Compensação de Sábados;


SICONTIBA-MARMO CONTABIL SS – ACT 2019-2020 – Banco de Horas;



SICONTIBA-NOVAK SS LTDA – ACT 2019-2020 – Participação nos Lucros e/ou

Resultados; e


SICONTIBA-VALCONTEC CONTABILIDADE S/A

–

ACT

2019/2020 –

Compensação de Sábados.
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Atividades desenvolvidas em 2019
✔ Ingresso de novos associados: 117 profissionais da contabilidade
O associado ao Sicontiba tem direito a voto, a ser votado e também tem voz dentro da entidade.
Além disso, pode ter auxílio na resolução de problemas de atendimento junto a algum órgão
publico, usufruir do nosso clube de vantagens, aproveitando gratuitamente a sede campestre
Irineu Zanuzzo em Colombo, utilizando os serviços da nossa assessoria jurídica de forma gratuita
e tendo diversos outros benefícios, como descontos em cursos, em plano de saúde, em serviços
de medicina e segurança do trabalho, em tratamento odontológico, em seguros, em passeios
turísticos, em escolas e universidades e em outros mais de 5 mil estabelecimentos através do
cartão de benefícios Allsul.
✔ Ampliação dos Delegados Sicontiba
Em solenidade na sede do Sicontiba, foram empossados mais 8 (oito) delegados, para serem o
elo de ligação da entidade com os profissionais das respectivas localidades, levando as sugestões
e reivindicações dos mesmos ao conhecimento dos dirigentes do sindicato na busca de soluções
e esclarecimentos, sendo pessoas de bons princípios, associados regulares e que exercem a
atividade contábil no dia a dia com ética, dedicação e responsabilidade. Novos Delegados:
Glauciane Borato (Colombo); Indiara Barbosa Custodio (Campo Comprido); João Jaime Nunes
Ferreira (Centro); Jose Luiz Alves Moreira (Boqueirão); Luiz Fernando Ferraz (Centro); Michel
Gulin Melhem (Centro Cívico); Reginaldo Celso Guidolin (Capão da Imbuia); e Ubirajara Antonio
Pinto (Copel).
✔ Cursos e eventos de atualização profissional
33 cursos foram promovidos no ano com temas atuais, palestrantes experientes, renomados e
preços abaixo da média de mercado, constatando-se um aumento do número de eventos e de
inscritos, inclusive alguns específicos passando a valer pontuação no programa de educação
profissional continuada do Conselho Federal de Contabilidade. Em 2018, foram realizados:

- 17/01/2019 - eSocial x EFD Reinf x DCTF WEB com as atualizações e novas datas para 2019
- 29/01/2019 - Lucro Real e Lucro Presunido
- 31/01/2019 - Atualização do ICMS para 2019 (Ênfase no Bloco K do SPED-ICMS/IPI)
- 08/02/2019 - Simples Nacional
- 12/02/2019 - Práticas em ICMS e ISS
- 12/03/2019 - Ativo Imobilizado Operações e Recuperação do Crédito ICMS
- 13/03/2019 - Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) – Novidades para 2019
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- 27/03/2019 - Auditoria Trabalhista para Departamento Pessoal - Foco no eSocial
- 10/04/2019 - Analista Fiscal com enfase em ICMS e IPI
- 24/04/2019 - Atualização trabalhista incluindo a reforma da CLT
- 06/05/2019 - ECD (Sped Contábil) e ECF (Escrituração Contabil Fiscal) - Teórico e Prático
- 09/05/2019 - EFD Reinf enfase nas retenções tributarias e CPRB e DCTF WEB
- 16/05/2019 - Folha de Pagamentos - Preparação/Ambientação para o eSocial
- 28/05/2019 - Práticas de Substituição Tributária em ICMS
- 07/06/2019- EFD Reinf enfase nas retenções tributarias e CPRB e DCTF WEB
- 17/06/2019 - Rescisão do Contrato de Trabalho - Procedimentos e Cálculos
- 18/06/2019 - ECF – Destaque para as atualizações de 2019
- 10/07/2019 - Novidades sobre a tributação do Terceiro Setor
- 19/07/2019 - Análise das demonstrações contábeis para decisões estratégicas
- 08/08/2019 - ICMS e ISS no Transporte de Cargas e na Logística – Aspectos Fiscais
- 09/08/2019 - Terceirização de mão de obra - Fundamentos Práticos
- 30/08/2019 - Ativo Imobilizado Operações e Recuperação do Crédito ICMS
- 09/09/2019 - Tributação nos serviços de construção civil
- 13/09/2019 - Atualidades Trabalhistas e a Nova Mini Reforma e extinção do eSocial
- 17/09/2019 - Analista Fiscal com enfase em ICMS e IPI
- 08/10/2019 - Gestão de Tributos no regime do Lucro Presumido
- 16/10/2019 - Procedimentos para Encerramento das Demonstrações Contábeis
- 30/10/2019 - O Novo eSocial - Análise da nova estrutura e da simplificação implantada
- 05/11/2019 - Auditoria Trabalhista para Departamento Pessoal - Foco no eSocial
- 13/11/2019 - Intensivo Tributário – ICMS/IPI/PIS/COFINS
- 25/11/2019 - Práticas em ICMS e ISS
- 10/12/2019 - Cruzamento de dados e informações tributárias - Obrigações acessórias federais
- 11/12/2019 - Procedimentos para Encerramento das Demonstrações Contábeis
✔ Assessoria Jurídica
O departamento jurídico do Sicontiba oferece atendimento gratuito aos contabilistas associados e
representados. Em 2019 foram realizados:


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

ou via e-mail.


04 homologações de rescisões trabalhistas. Os profissionais atendidos receberam

todo o suporte do sindicato, como, por exemplo, a conferência dos cálculos de verbas
rescisórias e tiveram a oportunidade de terem todas as suas dúvidas jurídicas esclarecidas.
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37 homologações de transferências de escrita (responsabilidade técnico-contábil),

sendo que em diversas oportunidades houve mediação para a negociação de honorários
pendentes e também para a solução de conflitos entre as partes.


Acompanhamento de Ação Coletiva em face da Sanepar (Autos nº. 0001706-

21.2012.5.09.0002 - 2ª Vara do Trabalho de Curitiba).


Ajuizamento de Ação Coletiva em face da Copel (Autos nº. 0001060-

46.2019.5.09.0008 – 8ª Vara do Trabalho de Curitiba).
✔ Ouvidoria
135 e-mails foram atendidos pela Ouvidoria do Sicontiba no ano de 2019. Foram sanadas dúvidas
contábeis, esclarecidos procedimentos administrativos e encaminhados elogios, reclamações e
reivindicações ao conhecimento de órgãos públicos e de entidades.
✔ Secretaria
3.850 e-mails foram recebidos pela secretaria do Sicontiba no ano de 2019. Dentre os assuntos
tratados constam reivindicações para o fortalecimento da classe contábil, convites, ofícios,
publicações, respostas às divulgações das atividades e parcerias disparadas via e-mail marketing,
inscrições e esclarecimentos sobre cursos e eventos, inscrições e esclarecimentos sobre a Copa
Sicontiba e agendamento dos espaços da sede campestre Irineu Zanuzzo.

✔ Impressões realizadas
12.500 impressões foram realizadas em 2019, a maioria delas relacionadas aos cursos (listas de
presença, certificados, divulgações de benefícios em ser associado e da certificação digital), às
reuniões, assembleias, ofícios, convites, fichas e guias associativas, guias de contribuições,
documentos vinculados ao serviço jurídico e reservas da sede campestre Irineu Zanuzzo.
✔ Inclusão de dados no Portal da Transparência do Sicontiba
Foram atualizadas e incluídas várias informações e dados no Portal da Transparência, a exemplo
dos acordos coletivos firmados em 2019, o relatório de gestão 2017/2019, as demonstrações
contábeis, o relatório de atividades e os pareceres do conselho fiscal em relação à prestação de
contas, bem como a quantificação de profissionais da base por cidade.
✔ Continuidade da Reengenharia administrativa ante o orçamento reduzido
O Sicontiba permaneceu se adequando aos tempos hodiernos de redução de receitas, o que gera
também redução na previsão orçamentária. As reduções de custos foram constantes,
possibilitando uma austeridade e tranquilidade de gestão na parte financeira. Foram reduzidos
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alguns gastos com quadro funcional e houve ajustes em algumas contratações. Renovamos o
registro de domínio www.sicontiba.com.br. Encadernamos livros diários. Confeccionamos porta
banners para demonstrar a missão do Sicontiba nos eventos, cursos e reuniões. Melhoramos a
parte de comunicação entre a entidade e os associados, bem como do controle sindical.
Resultado: o Sicontiba, indo na contramão da crise, teve superávit expressivo em 2019, dando
exemplo de gestão ética, transparente, competente, responsável, eficaz e criativa.
✔ Melhorias na Sede Administrativa
Adquirimos uma internet de melhor qualidade e maior velocidade para uso dos colaboradores,
associados e visitantes. Consertamos computadores e impressora. Mudamos de empresa de
alarme monitorado, sendo mais ágil a ação contra as tentativas de furto de delinquentes.
Colocada a cobertura na parte externa do ático. Procedemos, via uma empresa profissional e
especialista, com uma limpeza completa, interna e externa, da fachada de vidros e janelas.
Fizemos a recuperação da tubulação frigorígena, recarga de gás e revisão de parte elétrica em ar
condicionado.
✔ Melhorias na Sede Campestre Irineu Zanuzzo
Durante o ano foram mensalmente comprados materiais para a manutenção da sede campestre,
a exemplo de fio de nylon, combustível e óleo para a roçadeira, trim cut, produtos de limpeza,
botijão de gás, tinta, rolo espuma, lixa, tubo, cola, luva, cal, broxa e abraçadeira. Houve conserto
da roçadeira. Houve mutirões de roçada numa área de aproximadamente 10.000m2. Houve a
contratação de diaristas para limpezas semanais dos salões. Ante as diversas chuvas e
tempestades (inclusive com queda de árvores), houve mutirões de limpeza de corte de galhos e
árvores caídas.
✔ Utilização da Sede Campestre Irineu Zanuzzo
Aproximadamente 1.016 pessoas (associados, dependentes e convidados) usufruíram da sede
campestre no ano, seja para passeio, confraternização, torneios ou para eventos em geral. A sede
está à disposição dos associados do Sicontiba, seus dependentes e convidados. A chácara
possui ampla área verde, estacionamento, 3 campos de futebol society (sendo 1 iluminado),
quadra de vôlei, quadra de futsal, 2 casas grandes com salões para festas (churrascos e
confraternizações), 5 quiosques com churrasqueiras, quiosque fogo de chão, cancha de bocha
coberta, lago para pesca e fonte de água limpa.
✔ 18ª Copa Sicontiba de Futebol Suíço
O Sicontiba promoveu mais uma vez a Copa Sicontiba de Futebol Suíço para os profissionais da
contabilidade e convidados especiais. A competição, a premiação e um almoço de
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confraternização foram realizados na sede campestre Irineu Zanuzzo. Bolas profissionais foram
adquiridas para utilização no torneio. Outras bolas e troféus foram confeccionados a partir de
patrocínios. Houve muito espírito esportivo, interação, confraternização, fortalecimento de laços
de amizade, integração e união da classe. A grande campeã do ano foi a equipe Sabadasso.
✔3º Intercontábeis - Torneio de Futebol Suíço dos Estudantes de Ciências Contábeis
O Sicontiba contribuiu mais uma vez com a iniciativa da Comissão de Jovens Lideranças
Contábeis no Paraná (CRC Jovem PR), disponibilizando estrutura, campos de futebol, etc., para a
realização do 3º torneio de futebol suíço entre estudantes de ciências contábeis e demais
profissionais da contabilidade. Houve muita descontração e troca de experiências entre todos os
envolvidos, atletas, estudantes, profissionais da contabilidade, diretores do Sicontiba e entusiastas
da classe, além de novos laços de amizade terem sido firmados. Dentre as atrações, houve
torneio de futebol masculino e feminino, árbitros profissionais, cobertura jornalística, música ao
vivo, feijoada (identificados com pulseira) e muita alegria. No dia da premiação estiveram
presentes na sede campestre aproximadamente 250 pessoas, sendo 196 atletas, 12 times
masculinos e 02 equipes femininas. O Sicontiba também chamou a atenção para a importante
atividade que o sindicato desempenha em defesa e valorização dos profissionais da contabilidade,
buscando despertar o espírito associados dos jovens estudantes contabilistas.
✔ Vagas de Emprego e de Estágio
O site do Sicontiba conta com um banco de oportunidades de emprego e estágio, sendo que no
ano de 2019 aumentou substancialmente o número de vagas de trabalho disponibilizadas e o
número de currículos cadastrados, contribuindo assim para a inclusão de novos e experientes
profissionais da contabilidade no mercado de trabalho.
✔ Certificação Digital - Convênio com a Solução Digital
O Sicontiba ampliou o atendimento via Solução Digital, sendo emitidos, dentro da sede do
Sicontiba, no ano de 2019, 3.079 certificados digitais (A1 e A3 para PF e PJ) com agendamento
prévio de horário ou mesmo sem agendamento, inclusive com a possibilidade de atendimento in
loco, indo até o escritório ou empresa cliente para a emissão do certificado, durando a média de
atendimento 20 minutos. Os preços são um dos melhores de Curitiba e Região (a partir de R$
99,00), e mais, o profissional da contabilidade parceiro que indicou aos seus clientes a compra de
certificado digital no Sicontiba recebeu 12% de comissão para cada certificado emitido, além de
ter o próprio pessoal gratuito. Também houve matérias para demonstrar a certificação digital é
realidade e obrigatória em vários órgãos para a realização de determinados atos, sendo prioridade
para o Governo Federal dentro da diretriz de simplificar e desburocratizar a relação com as
empresas.
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✔ Convênio com a Allsul
A parceria foi ampliada e modernizada, sendo possível ao associado a utilização de diversos
descontos em centenas de estabelecimentos, hotéis (100.000 no Brasil e em 80 países), área de
turismo, ingressos, restaurantes, academias, farmácias, clínicas, instituições de ensino (2.000
aproximadamente) e lojas online (valores aplicáveis direto com a fábrica). Criou-se um site próprio
e um aplicativo (para celulares) da parceria Sicontiba/Allsul, possibilitando o acesso pelo usuário
em variadas plataformas digitais, inclusive tendo ao cartão Allsul no formato digital, não sendo
mais obrigatório a utilização do cartão físico/impresso.
✔ Novo Convênio com o Sicredi Campos Gerais PR/SP
O Sicontiba firmou parceria com o Sicredi, proporcionando uma cesta de serviços diferenciados
aos profissionais da contabilidade regulares, associados e respectivos clientes indicados, tais
como: isenção para iniciar as movimentações, da cesta de serviços, nos primeiros 3 meses da
conta; cartão de crédito com anuidade gratuita, desde que em plena utilização mensal; valor
diferenciado de cesta de serviços para PF (a depender das aplicações poderá ter descontos de
10% até 100% ou mesmo isenta) e para PJ; operações TED com valor reduzido por operação;
Tarifa por boleto de cobrança em valor reduzido; investimentos (aplicações) com taxas
diferenciadas, no produto Sicredinvest (CDB); participação nas sobras da Sicredi Campos Gerais,
proporcional as movimentações; limite de cheque especial; linhas de crédito com taxa negociável
diferenciada; poupança com possibilidade de ser sorteado em prêmios; abertura de canal (e-mail)
para recebimento de documentação de clientes do contador para indicação para abertura de
conta; e educação financeira para os funcionário das empresas. Para o acesso è cesta, procurar o
Sicredi na agência Comendador Araújo.
✔ Novo Convênio com a MED Curitiba
O Sicontiba firmou parceria com a MED Curitiba na área de Medicina e Segurança do Trabalho,
visando à melhoria na qualidade de vida e segurança dos trabalhadores, minimizando o risco de
acidentes e trazendo maior tranquilidade aos proprietários das empresas e aos seus
colaboradores. Os serviços (programas de prevenção; visitas técnicas; cronograma de ação;
exames in company; e treinamentos) são oferecidos com preços diferenciados para atender as
necessidades ligadas a saúde ocupacional. Tudo em conformidade ao cumprimento da NR7 e da
NR9 do Ministério do Trabalho, havendo também a possibilidade de elaboração de Perfil
Profissiográfico Previdenciário, de exames complementares e de assessoria nas questões do
eSocial.
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✔ Novo Convênio com a Serra Verde Express
O Sicontiba firmou parceria com a Serra Verde Express, em que é dado um desconto de 15% nos
passeios de trem na classe turística.

✔ Nova Parceria com a Descomplicont
O Sicontiba firmou parceria com a Descomplicont, oferecendo cursos online gravados aos
profissionais da contabilidade, na maioria dos casos com pontuação aprovada para o programa de
educação profissional continuada do sistema CFC/CRCs, destacando-se os conteúdos e a
didática do professor. Realizações e apoio: IRPF Descomplicado; Contabilidade do Terceiro Setor
(12 pontos EPC); Contabilidade de Cooperativas (8 pontos EPC); IFRS - Demonstrações
Contábeis e Notas Explicativas (15 pontos EPC).

✔ Parcerias em Palestras e Eventos de interesse da Classe Contábil
O Sicontiba apoiou diversos eventos de interesse da classe contábil, dentre elas: Palestra “O
profissional Contábil em Meio a Crise, Disrupção e Inteligência Artificial” (em parceria com
Laudelino Jochem); Palestra “eSocial na Construção Civil” (em parceria com o Sinduscom); Painel
“Cenários Tributários & Compliance Fiscal” (em parceria com BSSP Centro Educacional); MBA
“Contabilidade, Compliance e Direito Tributário” (em parceria com BSSP Centro Educacional);
Evento“Junta Comercial Digital Presencial e Online” (em parceria com a Jucepar e o CRCPR);
Palestra “Mudanças no Registro Empresarial nas Juntas Comerciais - Desburocratização” (em
parceria com CRCPR e ACCPR); Painel de Perícias (em parceria com SESCAP-PR); Palestra do
Juiz Marlos Melek: “O que mudou com a nova legislação?” (em parceria com o Sicredi); Seminário
“ISS – CURITIBA, ICM’S e MEDIDA PROVISÓRIA DA LIBERDADE ECONÔMICA” (em parceria
com CRCPR, PMC e Receita Estadual); Palestra “Novidades REDESIM” (em parceria com
CRCPR, Receita Federal e Jucepar); e Palestra “O Sindicato e sua importância para o Profissional
da Contabilidade” (em parceria com os alunos de ciências contábeis da Tuiuti).
✔ Campanhas de Valorização da Classe Contábil
O Sicontiba direcionou aos empresários textos de conscientização sobre a importância da
contabilidade como ciência vital na gestão e nos planos estratégicos das empresas, ajudando o
pequeno a ser grande. Demonstrou-se também a importância do cliente conhecer o contador
antes da contratação, pesquisando sua credibilidade e referências, buscando um contato diretor e
pessoal, obtendo assim informações preciosas e sanando dúvidas para um bom funcionamento
da organização e evitando a troca apenas por ofertas de preços menores ou por promessas
genéricas de melhores resultados.
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✔ Campanhas sobre a importância de se tornar um associado
E-mails direcionados aos profissionais da contabilidade de Curitiba e Região, demonstrando o
clube de vantagens em ser um associado do Sicontiba, a título de exemplo: resolução de
problemas junto aos órgãos públicos; assessoria jurídica gratuita; serviço de homologação de
transferência de escrita e de responsabilidade técnico contábil; utilização da sede campestre;
cursos com 50% de desconto; utilização do cartão Allsul e dos inúmeros convênios
disponibilizados (a exemplo do plano de saúde UNIMED; Abrapetite; seguros; bolsas de estudos;
atendimento odontológico com preços reduzidos; entre outros). Demonstrando também a
importância da participação sindical com ideias e sugestões, buscando assim elevarmos e
valorizarmos cada vez mais a classe contábil e a contabilidade como uma atividade essencial em
nosso país. Foi também realizada uma pesquisa junto aos associados, visando preparar o
Sicontiba para melhorar muito mais, perguntando quais os serviços que os associados mais
utilizam, bem o que mudariam e quais os serviços que sentem falta.
✔ Campanhas sobre a importância do recolhimento da Contribuição Sindical
E-mails direcionados aos profissionais da contabilidade de Curitiba e Região (associados ou não),
demonstrando a importância do recolhimento da contribuição sindical, em que pese a sua
facultatividade, ajudando assim a fortalecer ainda mais a classe contábil e a entidade, visando
uma ampliação do seu papel de defesa e valorização dos profissionais da contabilidade.
✔ Campanha Declare Certo
O Sicontiba apoiou a campanha Declare Certo, que teve o objetivo de orientar gratuitamente os
contribuintes paranaenses sobre o preenchimento da declaração de Imposto de Renda, fazendo
um trabalho social até em forma de gratidão a tudo conquistado através da profissão contábil.
Participaram pelo Sicontiba como colaboradores voluntários, esclarecendo as dúvidas da
população, Hugo Catossi, Juarez Morona, Juarez Dallagrana, Daniel Zanuzzo, Simone Vanni,
Juliana Guedes e Narciso Doro.
✔ Campanhas Sociais
De doação através do Imposto de Renda (Pequeno Cotolengo). Do apoio à destinação do Imposto
de Renda devido para projetos dos Amigos do Hospital de Clínicas.
✔Proximidade com o Corpo de Bombeiros para tratar de assuntos da classe contábil
Reuniões realizadas buscando contribuir com a desburocratização, visando a rapidez e eficiência
na prestação de serviços públicos, objetivando também o incentivo a abertura de empresas no
Paraná, fomentando assim a economia, o progresso e o desenvolvimento da sociedade como um
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todo. Foram divulgadas as mudanças legislativas e os novos procedimentos para que os

serviços do Corpo de Bombeiros sejam executados com cada vez mais eficiência, rapidez e
segurança, destacando-se as mudanças significativas na forma das renovações, que
passaram a ser automáticas, de forma online, além da redução de algumas taxas.
✔ Entrevistas
O Sicontiba participou de entrevistas para sanar dúvidas dos profissionais da contabilidade e
contribuintes, a saber: ao canal Rede Mercosul (Juarez Morona) sobre a Declaração do Imposto
de Renda; à TV Bandeirantes (Dirceu Vaz) sobre a Medida Provisória 876/2019 que dispõe sobre
o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, em especial sobre o arquivamento
dos atos constitutivos; e à jornalista da Prefeitura de Curitiba (Juarez Morona) sobre opinião
quanto ao agendamento online de serviços da Secretaria de Finanças e da Secretaria de
Urbanismo de Curitiba.
✔Divulgações Relevantes para a Classe Contábil
Nova versão do CNPJ com a atualização da tabela de Atividades Econômicas - CNAE Cancelamento de Solicitações em Andamento - Nova versão CNPJ 19/05/2019 (Receita

Federal). Novidade no site da Prefeitura de Curitiba - Localização online do Sistema ISS
(Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento da Prefeitura Municipal de
Curitiba). Prefeitura de Curitiba orienta profissionais da contabilidade sobre registro
empresarial no Empresa Fácil (PMC). Retificação de GPS está disponível pelo e-CAC para
Pessoa Jurídica (Receita Federal). Programa Descomplica, visando simplificar a vida dos
empreendedores (Governo do PR). Registro de Empresas Processo Eletrônico (em parceria
com ACCPR e Jucepar).
✔ Notas de Repúdio e de Inconformismo
O Sicontiba, não concordando com a Emenda Aprovada de “Mordaça” aos Auditores da Receita
Federal do Brasil, manifestou-se publicamente contra a tentativa de limitação a ação e atividades
dos auditores da Receita Federal do Brasil, proibindo a comunicação de crimes (que não de
ordem fiscal) ao Ministério Público, sem que se tenha prévia autorização judicial. Também, na
forma de inconformismo contra a CEF em decorrência dos problemas no acesso à Conectividade
Social, o Sicontiba, buscando uma solução imediata, divulgou uma nota, demonstrando o
desespero que assola os setores de recursos humanos dos escritórios de contabilidade, em
especial pela grande ociosidade do sistema, já que muitos serviços são realizados nessa
plataforma, sendo que todos são muito importantes, inclusive para calcular rescisões de contratos
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laborais, recalcular guias em atraso, verificar saldo do FGTS para fins rescisórios, dentre outras
funcionalidades.
✔ Conselho Municipal de Contribuintes de Curitiba
Em mais um ano de atividades do CMCC o Sicontiba se fez representar por seus associados
indicados ao quadro de conselheiros do Conselho de Contribuintes da Prefeitura de Curitiba,
colaborando nos julgamentos administrativo-fiscal, em segunda instância de julgamento em
matéria tributária, apreciando os recursos interpostos pelos Contribuintes contra decisões da
Procuradoria de Julgamento Tributário (primeira instância), tratando-se de um instrumento de
aproximação entre a Administração Publica Fazendária e o Contribuinte, possibilitando meios de
discussão e averiguação do lançamento tributário exercido pelo Município, entre eles os impostos
referentes a IPTU, ISS, ITBI, Taxas e Multas, assegurando o contraditório e garantindo o pleno
exercício da condição Cidadão-Contribuinte.
✔Homenagens merecidas
Ao Dia Internacional das Mulheres. Ao Dia dos Profissionais da Contabilidade (Um dia todo
mundo precisa contar com as habilidades desse especialista!). Ao Dia das Mães. Ao Dia dos Pais.
Ao presidente Hugo Catossi (gestões 2014/2016 e 2017/2018), por tudo o que realizou como
comandante na entidade nos últimos 6 (seis) anos, fazendo efetivamente diferença em prol dos
profissionais da contabilidade, sempre atento as demandas dos associados, alguns chegando a
dizer que será difícil ter um presidente que em tão pouco tempo realize tantas ações (a exemplo
da construção da nova sede administrativa, dentre outras tantas) para o desenvolvimento da
entidade e da classe contábil.
✔ Relatório de Gestão 2017/2019 (clique aqui)
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Sendo o ano de 2019 o fim de mais um triênio de gestão, enaltecendo a ideia de transparência,
honestidade, integridade e respeito, foi elaborado um relatório de gestão, de forma resumida, em
que é possível visualizar a fala do presidente Hugo Catossi sobre algumas atividades
desenvolvidas, as ações de defesa e valorização em prol dos profissionais da contabilidade
de Curitiba e Região Metropolitana, sua saudação final de agradecimento e votos de
sucesso a nova gestão vindoura, alguns e-mails de elogios, alguns fatos marcantes na história
do Sicontiba (como a construção da nova sede administrativa), bem como links de acesso direto
as principais ações divulgadas, documentos, artigos, entrevista, notas de repúdio e conquistas.
✔ Eleição Sindical
O Sicontiba, cumprimento com a legislação sindical e com o estatuto, prestigiando a importância
de alternância no poder, pelos votos dos associados regulares houve a (chapa única) a eleição,
em dia 01º de novembro de 2019, da sua nova diretoria e conselho fiscal para a gestão
2020/2022, sendo previamente e posteriormente publicados todos os editais (convocação;
abertura de prazo para registro de chapas; abertura de prazo para eventual impugnação de
nomes; informando chapa única inscrita, resultado da votação), ocorrendo tudo dentro da
normalidade, sem qualquer reclamação ou impugnação. Desde a formação da chapa a ideia foi
preparar ambos os vices (Juarez Morona e Dirceu Vaz) para assumir a entidade, estando os
mesmos preparados, sendo conhecedores das necessidades dos profissionais da contabilidade e
atuantes na classe contábil há décadas, afirmando Hugo (presidente da gestão 2017/2019) que
com muito trabalho o dever foi cumprido, tudo realizado com muito carinho, respeito e amor pela
classe contábil, e que isso é salutar para a entidade e para a democracia, exaltando que com
certeza a classe terá ainda mais defesa e mais valorização profissional. Por sua vez, Juarez
Morona agradeceu os diretores e associados pela confiança depositada na sua pessoa,
reafirmando o seu compromisso de exercer a partir de 01/01/2020 o cargo de presidente do
Sicontiba por mais defesa e valorização da classe contábil.
✔Nova Diretoria do SICONTIBA eleita para o triênio 2020/2022
Foram eleitos, no dia 01º de novembro, os seguintes associados para comporem os órgãos de
Administração e Representação do Sicontiba: DIRETORIA EXECUTIVA – Presidente: Juarez
Tadeu Morona Filho; Vice-Presidente: Dirceu Tadeu Vaz; Diretor de Administração: José Carlos
Lada; Diretor de Finanças: José Eurides Borges Filho; Diretor de Relações Institucionais: Luciano
Ramos Barboza; Diretora de Assuntos Culturais: Juliana Bertol Guedes; Diretor de Patrimônio:
Claudecir José Munhoz; Diretora de Assuntos Assistenciais: Simone Vanni Soares; Diretor de
Eventos Sociais e Recreativos: Bruno Mezaroba Vosgerau; Diretor de Cursos e Palestras: Juarez
Dallagrana de Oliveira; Diretor de Esportes: Fernando Palevoda. SUPLENTES DA DIRETORIA
EXECUTIVA – Suplente do Diretor de Administração: Angelita Roza Lopes; Suplente do Diretor de
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Finanças: Antonio Moacir Pozzobon; Suplente do Diretor de Relações Institucionais: Adir
Gnoatto; Suplente da Diretora de Assuntos Culturais: Joao Jaime Nunes Ferreira; Suplente do
Diretor de Esportes: Daniel Antonio Zanuzzo; Suplente da Diretora de Assuntos Assistenciais:
Jose Luiz Alves Moreira; Suplente do Diretor de Eventos Sociais e Recreativos: Valmir dos Santos
Pereira; Suplente do Diretor de Cursos e Palestras: Claudete Aparecida Plucinski; Suplente do
Diretor de Patrimônio: Carin Cristina Cipriani Poffo. CONSELHO FISCAL EFETIVOS – Armando
Santos Lira; Jordão Andre Pesch; Tânia Terezinha Dobrovolski. SUPLENTES DO CONSELHO
FISCAL – Carlos Thadeu Fedalto; Ozires Kloster; Sergio Domingues da Silva. Na urna 01
instalada na sede do Sicontiba houve aprovação por 93,33% dos votantes. Na urna 02 instalada
na sede da Sanepar houve aprovação por 100% dos votantes. Na urna 03 instalada na Copel
houve aprovação por 87,5% dos votantes. Em resultado final de apuração de votos, por 93,07%
do total dos votantes, constatou-se a aprovação da Chapa + Defesa e Valorização da classe
contábil e do nome de Juarez Morona para presidente para um mandato único de três anos,
gestão 2020/2022.
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Sicontiba em Ação
O Sicontiba realizou durante todo o ano de 2019 diversas atividades em defesa e
valorização dos profissionais da contabilidade, sendo que por diversas oportunidades o
presidente e alguns membros da diretoria se reuniram com os governantes e agentes
públicos para levar as reivindicações da categoria, apresentando sugestões e exigindo
soluções e melhorias no atendimento. Também foram realizadas diversas reuniões e
assembleias para negociação e celebração de contratos coletivos de trabalho. O
Sicontiba ainda apoiou campanhas de entidades parceiras e se posicionou em diversas
frentes de atuação por menos tributos, menos burocratização, menos corrupção e mais
transparência. Abaixo segue uma relação das publicações e matérias divulgadas no que
se refere a algumas das diversas atividades desenvolvidas no ano de 2019.
Ao Associado Sicontiba
Publicado em 07/01/2019
Prezado Associado do Sicontiba,
Inicialmente, desejo a você e a sua família um maravilhoso 2019.
Caso tenha algum problema de atendimento junto a algum órgão publico, estamos a disposição para
verificar e solucionar, dando voz assim as reivindicações da classe contábil, levando sugestões e exigindo
melhorias na prestação de serviços públicos. Aliás, os órgãos públicos existem para prestar um excelente
serviço com rapidez e eficiência, afinal somos nós que pagamos os tributos e que mantemos a máquina
pública. Assim, tendo alguma pendência ou alguma situação peculiar, envie e-mail à ouvidoria do Sicontiba
(ouvidoria@sicontiba.com.br) com protocolos e dados para que o Sicontiba possa tomar as providências
cabíveis na maior brevidade possível.
Também estimado associado está a sua disposição de forma gratuita a assessoria jurídica do Sicontiba
para auxiliar e orientar em alguns assuntos. Envie e-mail para assessoriajuridica@sicontiba.com.br.
É possível agendar no Sicontiba a Homologação de transferência de escrita e de responsabilidade técnico
contábil, que é intermediada por um advogado que auxilia na formalização da entrega de toda a
documentação da empresa ao novo responsável técnico, inclusive em muitas vezes mediando e resolvendo
conflitos e pendências, também de forma gratuita.
A sede campestre Irineu Zanuzzo, localizada em Colombo, que cada vez está mais bela em uma ampla
área verde, é um ótimo espaço para lazer e confraternização com amigos e familiares, também de forma
gratuita ao associado e dependentes - é só agendar a reserva pelo telefone (41) 3077-3553 ou via e-mail
sicontiba@sicontiba.com.br.
Visando colaborar com o desenvolvimento dos profissionais contábeis e seus colaboradores, o Sicontiba
promove vários eventos de qualidade todos os meses, tendo excelentes palestrantes de alto gabarito
técnico e cursos ministrados em variados temas de relevância para a atividade contábil do dia a dia. Os
valores de inscrição são reduzidos para você quem é associado e respectivos colaboradores, chegando ao
desconto de 50% (a partir de R$ 80,00). Clique aqui e veja a agenda de cursos 2019.
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Certificação digital com agendamento prévio de horário ou mesmo sem agendamento, havendo também a
possibilidade de atendimento in loco, indo até o escritório ou empresa cliente para a emissão do certificado.
Os preços são um dos melhores de Curitiba e Região, e mais, 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. O atendimento é na sede administrativa do Sicontiba no bairro Alto da Rua XV, em local
de fácil acesso. Dúvidas ou para se cadastrar como contador indicador, passando a ter login e senha
próprios, ligar para (41) 98512-6134 ou curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br. Faça sua certificação no
Sicontiba que é a casa dos profissionais da contabilidade.
Aos contabilistas da região metropolitana que estiverem em Curitiba e precisarem de um espaço com
internet, computador, telefone, banheiros e sala para reunião, pode utilizar nossa estrutura da sede
administrativa, pois o Sicontiba é a sua casa.
Contamos com a sua participação, traga ideias, sugestões, o Sicontiba fica a disposição.
O valor da associativa exercício 2019 é de R$ 290,00, parcela única anual.
Conte com o Sicontiba para elevarmos e valorizarmos cada vez mais a classe contábil e a contabilidade
como uma atividade essencial em nosso país.
Sicontiba, mais que um sindicato, o SEU Sindicato!
Um grande abraço.

Parceria com o Colégio SESI – Descontos aos profissionais da contabilidade Associados ao
Sicontiba
Publicado em 09/01/2019
PARCERIA com o COLÉGIO SESI
Descontos aos profissionais da contabilidade Associados ao Sicontiba

Os profissionais da contabilidade associados ao Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) têm
descontos nas mensalidades da educação infantil, do ensino médio e do ensino médio internacional do
Colégio SESI-PR.
São várias unidades do colégio espalhadas por 45 cidades do Estado. Só dentro da base do Sicontiba há
opções em Araucária, Bocaiuva do Sul, Campo Largo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Quatro
Barras, Rio Branco do Sul, Rio Negro e São José dos Pinhais.
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Para conferir os preços e os descontos, entre em contato diretamente com a unidade desejada e informe
que você é contabilista. Clique aqui para saber onde ficam as unidades do colégio e encontrar os contatos.
COLÉGIO SESI – ENSINO MÉDIO REGULAR- 2019

TABELA DE PREÇO:
Comunidade – R$ 514,00
Associados SICONTIBA – R$ 439,00
ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL 2019

SESI PORTÃO-CTBA-PERÍODO INTEGRAL
Atendimento no período integral, 07h30 as 18h30. Maternal I – (complete 2 anos em anos em abril/2019),
Maternal II (que complete 3 anos em 2018), Pré I (4 anos), Pré II (que completem 5 anos até 31/03/ 2020).
O aluno faz 4 refeições/dia: café, almoço, lanche e jantar. A cozinha trabalha com o programa Alimentação
Saudável Sesi, o cardápio é elaborado por nutricionista, garantindo uma alimentação balanceada pois, essa
fase é muito importante para nossas crianças.
PF/PJ Comunidade e Empresas não Contribuintes
PJ/PF Associados SICONTIBA

R$ 1.372,00

R$ 1.101,00

SESI BOQUEIRÃO-CTBA-MEIO PERÍODO
Atendendimento no meio período- tarde– das 13:15 às 17:15 horas. Maternal I – ( 2 anos), Maternal II ( 3
anos), Pré I (4 anos).
Pré II ( 5 anos).
O aluno faz 1 lanche durante a tarde. A cozinha trabalha com o programa Alimentação Saudável Sesi, o
cardápio é elaborado por nutricionista, garantindo uma alimentação balanceada pois, essa fase é muito
importante para nossas crianças.
PF/PJ Comunidade e Empresas não Contribuintes
PJ/PF Associados SICONTIBA

R$ 845,00

R$ 423,00
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Informações:
Aparecida R. Costa de Freitas
Gerencia Executiva Comercial
(41) 9 9998-7295
aparecida.costa@sistemafiep.org.br
Clique aqui para conhecer melhor o Colégio SESI-PR.
*valores sujeitos a mudanças de acordo com o Colégio SESI-PR

Associados Sicontiba podem usufruir da Associação Banestado Praia de Leste com descontos
Publicado em 10/01/2019

Os associados do SICONTIBA (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região) que quiserem desfrutar da
Praia de Leste tem à sua disposição os apartamentos e serviços da Associação Banestado, que fica de
frente para o mar e é considerada uma das mais completas estrutura de lazer do sul do país.
Os valores das diárias (incluído café da manhã, almoço e jantar) são com descontos aos associados
do SICONTIBA. Crianças de 0 a 7 anos são isentas. De 07 a 11 anos aplica-se um desconto de 50%
do valor da diária.
O valor do folder acima é diferenciado, já que época de temporada na praia, estando disponíveis as datas
de 28/01/2019 a 24/02/2019. Demais datas sob consulta.
São 108 apartamentos para até 4 pessoas e outros 94 para até 5 pessoas. Além dos apartamentos, há
estrutura de cozinha, sala de jogos, bar, restaurante, churrasqueiras externas, canchas esportivas, camping
e centro poliesportivo coberto.
Mais fotos aqui: www.associacaoab.com.br/sede/praia-de-leste/
Para reservas e mais informações, ligue para (41) 3259-8009 ou (41) 3077-3553.

55

Sicontiba inicia os cursos de 2019 com o tema “eSocial x EFD Reinf x DCTF WEB”
Publicado em 17/01/2019

Iniciaram-se os cursos promovidos pelo Sicontiba com o apoio do CRCPR no ano de 2019. Serão
aproximadamente 3 (três) por mês, clique aqui para ver a agenda completa de cursos 2019.
Com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos profissionais da contabilidade e demais profissionais
interessados sobre o eSocial x EFD Reinf x DCTF WEB, atualizações e novas datas para o ano de 2019, o
Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) promove, durante todo o dia de hoje, 17 de janeiro, com o
apoio do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, um curso específico sobre o tema.
Dentre os objetivos: visa demonstrar aos participantes, o que é necessário conhecer de cada nova
obrigação acessória, bem como a explanação dos principais eventos de cada obrigação, o cruzamento de
dados que a RFB poderá realizar e ainda como pagar o INSS através da DCTFWeb. Explanar os pontos
polêmicos do programa trazendo alguns casos práticos, bem como as penalidades aplicáveis caso a
legislação não seja cumprida.
Quem está ministrando o curso é a Dra. Joyce Batista Neto Scoto, que é advogada, pós graduada em
Direito Tributário Empresarial, professora de pós-graduação da Unicesumar, atuante nas áreas contábil,
tributária e fiscal, prestando também consultorias para empresas de grande, médio e pequeno porte.

Representando o Sicontiba, estão presentes e participando do curso o Secretário Geral José Carlos Lada, o
Diretor de Cursos Juarez Dallagrana e o membro suplente do Conselho Fiscal Alfredo Arten Junior.
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O Diretor de Cursos e Palestras, Juarez Dallagrana de Oliveira, fez a abertura do evento, mencionando as
diversas atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em defesa e valorização do profissional da contabilidade,
aproveitando a oportunidade para conclamar os profissionais a se associarem, informando aos presentes
o clube de vantagens e benefícios que a entidade disponibiliza, clique aqui e saiba mais.

Complementando, Dallagrana ressaltou também que o Sicontiba tem parceria para emissão de certificados
digitais na sede do Sicontiba de forma fácil e rápida, atendimento a todo vapor, tendo os melhores preços
de mercado, podendo inclusive o profissional da contabilidade se cadastrar como indicador e ter benefícios
como remuneração de 12% sobre cada compra e obtenção de certificado gratuito pessoal.
Confira os preços e agende sua certificação e de seu cliente, clique aqui para comprar ou ligue para Kelly,
(41) 98512-6134 ou envie e-mail para curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br.
Clique aqui e consulte a tabela de preços de todos os certificados digitais disponíveis para compra.

Sicontiba visita o 7º Grupamento de Bombeiros para tratar de diversos assuntos de interesse da
classe contábil
Publicado em 29/01/2019

Da esquerda para à direita, Capitão Muller (7º Grupamento de Bombeiros de Curitiba), Major Schreiber
(Comandante do 7º Grupamento), Hugo Catossi (presidente do Sicontiba) e Capitão Nascimento (7º
Grupamento).

57

No dia 29 de Janeiro, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi,
visitou o novo Comandante do 7º Grupamento de Bombeiros – Curitiba Norte, Major Rogério C. Schreiber,
acompanhado dos Capitães Muller e Nascimento, tendo uma ótima receptividade para tratar de diversos
assuntos de interesse da classe contábil.
Na ocasião, Hugo deu ênfase a importância do trabalho do técnico em contabilidade, do contador e da
contabilidade, ressaltando também o trabalho do Sicontiba em defesa e valorização dos mesmos, além de
contribuir com a desburocratização, visando a rapidez e eficiência na prestação de serviços públicos,
objetivando também o incentivo a abertura de empresas no Paraná, fomentando assim a economia, o
progresso e o desenvolvimento da sociedade como um todo.
Os profissionais da contabilidade utilizam cotidianamente os serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros (a
exemplo do Prevfogo), principalmente em prol dos respectivos clientes empresários no momento das
solicitações de vistorias (Abertura e Renovações), visando a emissão do Certificado de Vistoria e Certificado
de Licenciamento, entre outros serviços.

O Major Schreiber esclareceu algumas situações sobre as recentes mudanças legislativas e sobre normas
de procedimentos, as quais estão em fase de adaptação para o cumprimento das mesmas. Informou que o
objetivo é atender cada vez mais com eficiência, rapidez e segurança, o que vai resultar em benefícios a
sociedade como um todo (empresários, profissionais da contabilidade, entre outros). Mencionou que estará
divulgando um compilado das regras que tiveram alterações para o conhecimento do público geral. Expôs
que, em que pese a lei estipular o praxo máximo de 30 dias para as liberações, o Corpo de Bombeiros vem
trabalhando incessantemente para que os prazos de entrega do serviço sejam reduzidos e também para
que cada vez mais os sistemas disponibilizados sejam mais fáceis, práticos no manuseio e
desburocratizados. Lembrou que apesar do sistema ser automatizado, eventualmente podem existir falhas,
postergando a finalização do serviço em raras exceções. Ressaltou também que estão sempre à disposição
para atender e esclarecer as dúvidas, inclusive que mantém uma equipe técnica para atender 2 (duas)
vezes por semana para sanar as dúvidas, sem precisar de agendamento prévio.
Por sua vez, o Capitão Nascimento ressaltou mudanças significativas na forma das renovações, que
passaram a ser automáticas, de forma online, exigindo-se que o usuário declare que mantém as corretas
medidas de segurança e que estão em conformidade com as normas, todavia sem prejuízo de fiscalização
constante (método de panoptismo e ex ofício) e a qualquer momento para a conferência da exatidão do
cumprimento das regras, sob pena de infrações constatadas.
O Capitão Muller lembrou das mudanças também nos valores das taxas, as quais em determinados casos
sofreram significativa redução. Disse que a relação bombeiros e população é uma via de mão dupla,
salientando a importância em receber feedback dos usuários com propostas e sugestões de melhorias do
sistema e atendimento do órgão.
O encontro foi muito produtivo, sendo que ficou acertado que o Corpo de Bombeiros fará palestras aos
profissionais da contabilidade, bem como enviará material com resumo das mudanças legislativas e
orientações, facilitando assim cada vez mais a execução do trabalho pelos profissionais.
Por fim, Hugo ressaltou a importância e o trabalho brilhante que o Corpo de Bombeiros executa à
sociedade, sendo uma das profissões mais admiradas e respeitadas no país.
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Nova Sistemática de Declaração de Dedução Eletrônica do ISS na Construção Civil vigente a partir
de 01/01/2019
Publicado em 30/01/2019
O Município de Curitiba implementa nova sistemática de apuração da base de cálculo do ISS para os
serviços de Construção Civil: Declaração de Deduções Eletrônica (DDE)
Como se sabe, a regra geral é a de que em se tratando de apuração do Imposto Sobre Serviços, não cabe
qualquer dedução da sua base de cálculo e o contribuinte está obrigado a aplicar a alíquota, prevista na lei,
sobre o preço total do serviço. No entanto, em relação aos serviços de construção civil, há uma regra
diferente, visto que a legislação autoriza ao prestador do serviço deduzir da base de cálculo do ISS o valor
dos materiais aplicados na obra e as subempreitadas, justamente porque sobre os materiais já incide o
ICMS na operação de circulação de mercadoria.
Por quase 11 anos vigorou em Curitiba a Lei Complementar nº 66/2007 que instituiu o Regime Simplificado
de Arrecadação do Imposto Sobre Serviços – ISS. Esta lei previa a alíquota de 2 % (dois por cento) sobre o
preço total do serviço vedada qualquer dedução, para os serviços de execução de obras de construção civil,
hidráulica ou elétrica; pavimentação; concretagem; reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas,
pontes e congêneres.
O Município de Curitiba, estendeu o Regime Simplificado, além da construção civil, também para os
serviços de fornecimento de mão de obra, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou
temporários, contratados pelo prestador de serviço, uma vez que sobre esses serviços também havia
diversas ações judiciais discutindo a exclusão de determinados valores da base de cálculo.
Assim, regime Simplificado adotado pelo Município curitibano foi uma solução para reduzir o grande número
de processos administrativos e judicial existentes à época, discutindo a base de cálculo do ISS para esses
serviços.
Desse modo, a Lei Complementar nº 66/2007 previa que os prestadores de serviço que não optarem pelo
Regime Simplificado somente poderiam efetuar as deduções mediante homologação prévia das mesmas
pelo órgão fiscalizador, na forma que dispuser o regulamento.
Acontece que a Lei Complementar 66/2007 foi revogada pela Lei Complementar nº 107/2017 e publicado o
Decreto nº 676/2018 que instituiu a Declaração de Deduções Eletrônica (DDE) com vigência a partir de
2018. Entretanto, após muita reclamação dos contribuintes, Município de Curitiba editou o Decreto nº
1.015/2018, prorrogando o início da obrigatoriedade da utilização dessa declaração para 01/01/2019.
O DDE, por se tratar de uma nova sistemática de apuração da base de cálculo do ISS, gerará muitos
questionamentos, dentre os quais passamos a comentar agora.
Primeiro problema:
O Decreto nº 676/2018 permite a dedução de materiais aplicados na obra apenas para os serviços previstos
no item 7.02 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 40/200, isto é, serviços de execução, por
administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras
obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação,
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos.
Entretanto, ignorou a possibilidade de dedução dos materiais aplicados e incorporados em outros serviços,
como é o caso daqueles mencionados nos itens 7.04, 7.05, 7.15 e 7.19. Esses outros 4 (quatro) serviços
também podem ser considerados também serviços de construção civil, ainda que aparentemente o Fisco
curitibano discorde, visto que para eles não admitiu a dedução de materiais. Abaixo trazemos a integra da
redação desses serviços:
7.04 – Demolição.
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7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos
serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.
7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
Inclusive é bom que se diga que o Município de Curitiba exige o recolhimento do ISS no momento da
expedição do CVCO, por exemplo, do loteamento, da reforma e da demolição, conforme previsto no art. 2º
do Decreto 1876/2014, justamente porque considera esses serviços como construção civil no momento da
tributação, então por outro lado, é preciso que admita a dedução da base de cálculo desse tributo também
para esses casos, quando admissível. Caso contrário, termos um peso e duas medidas.
De qualquer maneira, para aqueles serviços que o Decreto nº 676/2018 permite, caberá aos prestadores,
possivelmente aos contadores, a tarefa de preenchimento dessa declaração eletrônica anteriormente a
emissão da própria nota fiscal.
Com essa Declaração de Deduções Eletrônica, os Auditores Fiscais da Secretária Municipal de Finanças do
Município de Curitiba esperam eliminar a análise humana da dedução de materiais aplicados na construção
civil, de modo que o próprio sistema passe a fazer a homologação ou não eletronicamente dessas
deduções.
Isso porque, durante esses quase 11 anos de vigência da Lei Complementar nº 66/2007, para as empresas
que não optassem pelo Regime Simplificado de Arrecadação do Imposto Sobre Serviços, os Auditores
Fiscais do Município de Curitiba precisavam intimar cada empresa prestadora de serviços para apresentar
as notas fiscais dos materiais incorporados na obra e notas fiscais de remessa de mercadorias que fossem
passíveis de dedução da base de cálculo do ISS, gerando um enorme trabalho e consumo de tempo e
energia da Administração Pública. Agora, sendo obrigatório para todos os contribuintes a Declaração de
Dedução Eletrônica esse problema acabou.
Segundo problema:
É que agora está explicito na legislação municipal quais despesas correspondentes a determinadas notas
fiscais não poderão ser deduzidas da base de cálculo do ISS, o que gerará muitos problemas e dúvidas por
parte dos contadores e construtoras, especialmente em relação a impossibilidade das deduções de
subempreitadas da obra, como por exemplo, a subcontratação de serviços hidráulicos, sistema central de ar
condicionado, dentre outras.
Embora esse assunto seja bastante polêmico, já há manifestação, por parte do Poder Judiciário, favorável
aos contribuintes nesses casos, possibilitando tais deduções. Consequentemente esse tema gerará muita
discussão no Município de Curitiba e obrigará os contribuintes a socorrer-se do Poder Judiciário para fazer
valer o seu direito, principalmente porque as subempreitadas representam um volume considerável na
maioria das obras de construção civil. Nesse ponto, uma questão que suscitará muita polêmica diz respeito
as subcontratações não relacionadas especificamente a obra de construção civil, como ocorre com o
serviço hidráulico, mas sim o serviço de frete dos operários ou aluguel de andaimes, por exemplo.
Além do que, a partir da revogação da LC nº 66/2017, o questionamento que se faz é o seguinte: o que se
considera por “material incorporado”? Por exemplo, é possível afirmar que uma lixa ou uma ferramenta
qualquer que se consome durante a execução do serviço de construção civil, se incorpora à obra? Essa
discussão será reaquecida.
O terceiro problema:
É que com o Decreto nº 676/2018, o sistema eletrônico da Prefeitura de Curitiba não aceitará mais a
dedução da base de cálculo do ISS daqueles valores de materiais que, embora aplicados na obra pelo
prestador do serviço, não estejam acompanhados de notas fiscais de remessa de mercadoria emitida pela
empreiteira ou construtora. A Prefeitura de Curitiba sustenta essa exigência no art. 395 do Regulamento do
ICMS do Estado do Paraná. Acontece que há situações em que o prestador do serviço adquire a
mercadoria da Cassol, Bararoti etc e essa empresa comerciante remete diretamente a mercadoria para o
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endereço da obra, nesse caso a prestadora do serviço não terá nota fiscal de remessa e o correto é que
deduza esses valores, ainda que sem nota fiscal de remessa.
O quarto problema:
O Município de Curitiba, assim como todos os outros Municípios, historicamente, sempre teve muitas
dificuldades operacionais para fiscalizar se valores de certos materiais, adquiridos pelo prestador dos
serviços, foram ou não aplicados em duplicidade na mesma obra ou em obras diferentes. Isso porque,
infelizmente há contribuintes utilizando de má-fé, quando deduzem propositalmente valores de notas fiscais
já deduzidas em outras obras.
Considerando esse problema e pensando em apresentar uma solução para essa dificuldade para combater
a sonegação fiscal, o sistema eletrônico da Prefeitura de Curitiba está autorizando os contribuintes a
deduzir da base de cálculo do ISS os materiais adquiridos e incorporados na obra, mas desde que atendam
o art. 395 do Regulamento do ICMS do PR. No entanto, resta esperar aqui para conferir se o sistema terá
êxito em realizar adequadamente a dedução de todas as notas de remessa a partir dos valores e
quantidade requeridos e comprovados pelo contribuinte.
Quinto problema:
Há hipóteses em que o contribuinte fabrica determinadas materiais e os destina para aplicação em obra de
construção civil por ele mesmo executadas, como exemplo, postes de concreto, blocos de concreto, etc.
Nesses casos, o Decreto nº 676/2018 é omisso quanto a não incidência do ISS, embora o art. 7º, § 2º,
inciso I da Lei Complementar nº 116/2003, determine que não configura critério material do ISS o
fornecimento de materiais pelo prestador dos serviços nos itens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços.
Assim, é bom reafirmar que o próprio item 7.02 da Lista de Serviços anexa à LC 116/2003, dispõe que não
configura hipótese de incidência do ISS, as receitas provenientes do recebimento de valor integral das
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito
ao ICMS. Desse modo, a discussão em torno da fabricação de blocos de concreto aplicados na obra pelo
prestador dos serviços de construção civil, não deve ser a exclusão da base de cálculo do ISS, mas sim a
não incidência do ISS em relação a todo o preço do material, visto que nesse caso esses blocos
caracterizam-se por se uma mercadoria e não um serviço.
Este artigo foi escrito pelo advogado Juliano Lirani, sócio do Escritório Marins de Souza, Leal & Olivari –
Advogados. (juliano@marinsdesouza.com.br)
Clique aqui ou abaixo para ter acesso ao arquivo PDF.

IMPERDÍVEL Sicontiba/ALLSUL vale a pena ler
Publicado em 01/02/2019
Parceria do SICONTIBA com a rede de convênios ALLSUL dá diversos benefícios com descontos 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).
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Hugo Catossi (presidente do Sicontiba) e Pedro Kreling (Allsul) no momento da renovação da parceria.
Para participar e ter o cartão, basta estar em dia com o recolhimento da Contribuição Associativa e solicitar
junto ao Sicontiba a emissão do código do cartão para cadastro de login e senha (41 3077-3553 ou
sicontiba@sicontiba.com.br), não tendo nenhum custo adicional.

COMO FUNCIONA:
Ao efetuar o pagamento do produto/serviço na rede conveniada em vários estados (não só no PR), o
Associado vai mostrar o Cartão de Descontos do Sicontiba e receberá um desconto real que pode variar de
10% a 50%. Os familiares (dependentes) do associado também podem usufruir dos convênios, sendo
necessário solicitar um cartão para cada dependente.
Os descontos são oferecidos em churrascarias, restaurantes, pizzarias, academias, escolas de dança,
academias de natação, academias de yoga, lojas, salão de beleza, farmácias, farmácias de manipulação,
laboratórios, serviços complementares, clínicas, hospitais, faculdades de graduação e pós graduação
presenciais e não presenciais, cursos EAD, cursos técnicos e tecnólogos, cursos preparatório, palestras,
cursos profissionalizantes, colégios, cursinhos, escolas de idiomas, livrarias, papelarias, óticas, recarga de
cartuchos, cinemas, auto escolas, motéis, bares e muitos outros.
Também há vários descontos nos principais sites de compra online (americanas.com, submarino, entre
outros).
Exemplo hipotético de um real benefício na mensalidade de uma Universidade ao Estudante de Ciências
Contábeis que for Associado do Sicontiba ou ao Dependente de Associado Sicontiba: Mensalidade de R$
1.000,00. Desconto de 10% mensal = Economia de R$ 1.200,00 ao ano.
Veja abaixo exemplos de reais vantagens em participar da rede ALL SUL via parceria SICONTIBA.
Os interessados podem verificar a relação dos principais convênios no site do Sicontiba clicando no botão
CONVÊNIOS, onde são encontradas informações e valores dos descontos. Para ter acesso a relação
completa e atualizada de convênios é necessário se associar e com o Cartão de Descontos do Sicontiba
acessar http://www.allsul.com.br/PARCEIROS/sicontiba/– clicar em “Usuários” e inserir a senha.
No site tem um link passo a passo de como fazer o primeiro acesso, desbloqueando o cartão.
A ALL SUL é uma empresa que atua somente na área de convênios desde 1999, com um sistema sólido
sempre inovando, trazendo a satisfação para milhares de associados e centenas de empresas
credenciadas.
Facebook All Sul: https://www.facebook.com/clubeallsul
Clique aqui e assista a um vídeo sobre a rede All Sul com seus vários benefícios e descontos.
Loja de aplicativos Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.allsul.app
Além do site específico do Convênio Sicontiba-ALLSUL, está sendo preparado um aplicativo próprio para
acesso. Tão logo apresentaremos mais essa novidade.
Dúvidas, contato Allsul no (41) 3232-4007 ou contato@allsul.com.br.
Venha ser um Associado do Sicontiba e solicite o seu cartão de descontos rede ALL SUL.
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1º EDITAL: Recolhimento da contribuição sindical 2019
Publicado em 07/02/2019
EDITAL
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Vencimento em 28 de fevereiro de 2019
O Sindicato dos Contabilistas de Curitiba – SICONTIBA, sediado na Avenida Senador Souza Naves nº
381, Alto da Rua XV, CEP: 80.045-060, Curitiba-PR, registrado no CNPJ/MF sob nº 76.686.963/0001-52 e
Código Sindical nº. 915.012.000.88234-6, em cumprimento ao estabelecido no artigo 605 da CLT, pelo
presente Edital comunica a todos os profissionais que compõe a categoria dos contabilistas em sua
base territorial, composta pelos municípios de Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré,
Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo,
Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên,
Pinhais, Piraquara, Porto Amazonas, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José
dos Pinhais, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná e Curitiba, no Estado do Paraná, que em Assembleia Geral
da CNPL – Confederação Nacional das Profissões Liberais havida em 27/11/2018 (também em Assembleia
Geral Extraordinária do Sicontiba em 13/11/2018), foi deliberada e aprovada a proposta de sua Diretoria
para a Contribuição Sindical Urbana de 2019 no valor de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais), a
qual poderá ser recolhida em nome do SICONTIBA até o dia 28/02/2019. Os profissionais receberão a
Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana (GRCSU-2019) via correspondência eletrônica.
Caso o profissional não a receba, por qualquer motivo, e tenha interesse no pagamento, poderá então
solicitar sua GRCSU através do telefone: (41) 3077-3553 ou via e-mail: financeiro@sicontiba.com.br.
Para os profissionais de contabilidade empregados, caso haja interesse no pagamento, a contribuição
sindical corresponde a um dia de trabalho e poderá ser descontado dos vencimentos de março de 2019,
repassando mediante guia ao Sindicato. Lembramos que, em que pese a não obrigatoriedade do
recolhimento, é muito importante a sua colaboração e contribuição para o fortalecimento da classe contábil
e da entidade, visando uma ampliação do seu papel de defesa e valorização dos profissionais da
contabilidade.
07 de fevereiro de 2019.
PEDRO HUGO CATOSSI
Presidente
2º EDITAL: Recolhimento da contribuição sindical 2019
Publicado em 11/02/2019
EDITAL
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Vencimento em 28 de fevereiro de 2019
O Sindicato dos Contabilistas de Curitiba – SICONTIBA, sediado na Avenida Senador Souza Naves nº
381, Alto da Rua XV, CEP: 80.045-060, Curitiba-PR, registrado no CNPJ/MF sob nº 76.686.963/0001-52 e
Código Sindical nº. 915.012.000.88234-6, em cumprimento ao estabelecido no artigo 605 da CLT, pelo
presente Edital comunica a todos os profissionais que compõe a categoria dos contabilistas em sua
base territorial, composta pelos municípios de Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré,
Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo,
Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên,
Pinhais, Piraquara, Porto Amazonas, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José
dos Pinhais, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná e Curitiba, no Estado do Paraná, que em Assembleia Geral
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da CNPL – Confederação Nacional das Profissões Liberais havida em 27/11/2018 (também em Assembleia
Geral Extraordinária do Sicontiba em 13/11/2018), foi deliberada e aprovadaa proposta de sua Diretoria
para a Contribuição Sindical Urbana de 2019 no valor de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais), a
qual poderá ser recolhida em nome do SICONTIBA até o dia 28/02/2019. Os profissionais receberão a
Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana (GRCSU-2019) via correspondência eletrônica.
Caso o profissional não a receba, por qualquer motivo, e tenha interesse no pagamento, poderá então
solicitar sua GRCSU através do telefone: (41) 3077-3553 ou via e-mail: financeiro@sicontiba.com.br.
Para os profissionais de contabilidade empregados, caso haja interesse no pagamento, a contribuição
sindical corresponde a um dia de trabalho e poderá ser descontado dos vencimentos de março de 2019,
repassando mediante guia ao Sindicato. Lembramos que, em que pese a não obrigatoriedade do
recolhimento, é muito importante a sua colaboração e contribuição para o fortalecimento da classe contábil
e da entidade, visando uma ampliação do seu papel de defesa e valorização dos profissionais da
contabilidade.
11 de fevereiro de 2019.
PEDRO HUGO CATOSSI
Presidente
3º EDITAL: Recolhimento da contribuição sindical 2019
Publicado em 14/02/2019
EDITAL
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Vencimento em 28 de fevereiro de 2019
O Sindicato dos Contabilistas de Curitiba – SICONTIBA, sediado na Avenida Senador Souza Naves nº
381, Alto da Rua XV, CEP: 80.045-060, Curitiba-PR, registrado no CNPJ/MF sob nº 76.686.963/0001-52 e
Código Sindical nº. 915.012.000.88234-6, em cumprimento ao estabelecido no artigo 605 da CLT, pelo
presente Edital comunica a todos os profissionais que compõe a categoria dos contabilistas em sua
base territorial, composta pelos municípios de Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré,
Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo,
Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên,
Pinhais, Piraquara, Porto Amazonas, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José
dos Pinhais, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná e Curitiba, no Estado do Paraná, que em Assembleia Geral
da CNPL – Confederação Nacional das Profissões Liberais havida em 27/11/2018 (também em Assembleia
Geral Extraordinária do Sicontiba em 13/11/2018), foi deliberada e aprovadaa proposta de sua Diretoria
para a Contribuição Sindical Urbana de 2019 no valor de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais), a
qual poderá ser recolhida em nome do SICONTIBA até o dia 28/02/2019. Os profissionais receberão a
Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana (GRCSU-2019) via correspondência eletrônica.
Caso o profissional não a receba, por qualquer motivo, e tenha interesse no pagamento, poderá então
solicitar sua GRCSU através do telefone: (41) 3077-3553 ou via e-mail: financeiro@sicontiba.com.br.
Para os profissionais de contabilidade empregados, caso haja interesse no pagamento, a contribuição
sindical corresponde a um dia de trabalho e poderá ser descontado dos vencimentos de março de 2019,
repassando mediante guia ao Sindicato. Lembramos que, em que pese a não obrigatoriedade do
recolhimento, é muito importante a sua colaboração e contribuição para o fortalecimento da classe contábil
e da entidade, visando uma ampliação do seu papel de defesa e valorização dos profissionais da
contabilidade.
14 de fevereiro de 2019.
PEDRO HUGO CATOSSI
Presidente
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Contribuição Sindical 2019 – Faça o Recolhimento e Fortaleça o Sicontiba e a classe contábil
Publicado em 01/02/2019
Prezado(a) Profissional da Contabilidade,
➥ Comunicamos que o recolhimento da Contribuição Sindical 2019 poderá ser realizado até o
dia 28/02/2019, pois, conforme a lei, o vencimento se dá no último dia útil do mês de fevereiro para os
profissionais liberais e autônomos.
➤ No presente exercício de 2019, o valor aplicado para os profissionais liberais e autônomos é de R$
169,00 (cento e sessenta e nove reais), conforme aprovado em assembleia pela CNPL e pelo Sicontiba.
➤ A guia de recolhimento é enviada pelo correio eletrônico.
➥ Caso não tenha recebido a guia por qualquer motivo, pedimos que solicite a GRCSU através do telefone
(41) 3077-3553 ou via e-mail: financeiro@sicontiba.com.br.
➤ No que se refere aos profissionais da contabilidade empregados, a contribuição sindical permanece no
valor de 1 (um) dia de trabalho e poderá ser descontada (após prévia autorização) dos vencimentos de
março de 2019, repassando a empresa o valor mediante guia ao Sindicato que efetivamente representa a
categoria profissional dos profissionais da contabilidade, no caso o SICONTIBA.
➥ Os sócios e proprietários de escritório de contabilidade, auditoria e perícia também poderão
pagar a contribuição sindical ao SICONTIBA, na qualidade de profissional liberal – pessoa física.
➤ Ressaltamos que, prevista no art. 578 e seguintes da CLT e no art. 8º, inciso IV da Constituição Federal
de 1988, a contribuição sindical poderá ser recolhida por aqueles que participam de uma determinada
categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal/profissão regulamentada (Categoria
Diferenciada) e pode ser recolhida em favor da entidade sindical representativa da
categoria, independentemente do profissional estar ou não associado ao Sindicato.
➤ Assim, cumprindo com o que está determinado na legislação sindical, pedimos a atenção de Vossa
Senhoria com o recolhimento no prazo legal, o que ajudará e fortalecerá ainda mais a classe contábil e a
entidade, visando uma ampliação do seu papel de defesa e valorização dos profissionais da contabilidade.
➤ Ressaltamos que o valor arrecadado com a contribuição sindical será utilizado tão somente para os fins
legais e para as finalidades para as quais o Sindicato existe, pois representamos os profissionais de 29
cidades e há 96 anos defendemos diariamente você profissional da contabilidade.
➤ Estamos
a
sua
inteira
mail: financeiro@sicontiba.com.br.

disposição

para

esclarecimentos

através

do

e-

➤ Valorize o SEU SINDICATO. Participe, Contribua e Fortaleça o NOSSO SICONTIBA..
➥ Certos de poder contar com a sua contribuição e colaboração.
SICONTIBA – SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA
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Sicontiba esteve na posse do novo presidente e Colégio de Vogais da Jucepar
Publicado em 22/02/2019
No dia 21 de fevereiro, tomaram posse o novo presidente (Marcos Sebastião Rigoni de Mello) e o Colégio
de Vogais da Junta Comercial do Paraná (Jucepar). A solenidade foi realizada na sede do Conselho
Regional de Contabilidade do Paraná, em Curitiba.

O Sicontiba, diversas entidades, autoridades, profissionais da contabilidade e convidados especiais
estiveram presentes, prestigiando a cerimônia e desejando sucesso aos trabalhos a serem desenvolvidos
pelo novo grupo de renomados profissionais que estarão a frente da Jucepar.

Hugo Catossi (presidente do Sicontiba) ao centro sorrindo.

Hugo Catossi (presidente do Sicontiba) e Darci Piana (vice-governador do Estado do Paraná).
O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, compondo a mesa de autoridades, desejou uma excelente gestão
ao novo colégio de vogais, ressaltando sua satisfação em ser testemunha ocular da primeira nomeação de
um contador para o cargo de presidente da Jucepar, no caso de Marcos Sebastião Rigoni de Mello, com
quem já teve a oportunidade de trabalhar junto no dia a dia, observando o perfil técnico e responsável do
mesmo.
Hugo disse: “O Sicontiba, na qualidade de representante dos profissionais da contabilidade, sente-se
honrado em participar da mesa de autoridades na posse do novo Colégio de Vogais e do novo presidente
da Jucepar. Ressalto o nosso respeito e gratidão ao governador Ratinho Júnior, que valorizou a classe
contábil, nomeando um contador para presidir a autarquia. Ao presidente do CRCPR, Marcos Rigoni, que é
um profissional digno da minha mais profunda admiração, o qual se dedica com determinação nas causas
contábeis, inclusive já tendo sido da diretoria do Sicontiba, nossos sinceros parabéns! Temos a certeza que
fará uma excelente gestão, desburocratizando e dando agilidade aos processos, visando a rapidez e
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eficiência na prestação de serviços públicos, objetivando também o incentivo a abertura de empresas neste
Estado, fomentando assim a economia, o progresso e o desenvolvimento da sociedade como um todo.

Rigoni (na foto acima recebendo a diplomação das mãos do vice-governador do Paraná), demonstrou muita
vontade de fazer da Jucepar um exemplo a ser observado em todo o país, informando também algumas
metas, como a construção de uma nova sede da autarquia com uma infraestrutura adequada e a abertura
de empresas em no máximo 2 dias, inclusive via aplicativo de celular.

TRANSPARÊNCIA – HONESTIDADE – INTEGRIDADE E RESPEITO COM OS PROFISSIONAIS DA
CONTABILIDADE QUE COLABORAM COM O SICONTIBA
Publicado em 26/02/2019
Prestação de Contas Exercício 2018 e Reunião de Diretoria.

No dia 22 de fevereiro, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi,
presidiu a assembleia e a reunião de diretoria do sindicato que, dentre outros itens de relevância, teve por
discussão central o relatório de prestação de contas das atividades desenvolvidas pelo Sicontiba em 2018 e
a análise das demonstrações contábeis, sendo aprovados por unanimidade pelos associados presentes.
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Nas suas 140 páginas, o relatório traz as principais iniciativas e trabalhos realizados pela diretoria do
Sicontiba no ano passado, como, por exemplo, a celebração de 31 Acordos Coletivos de Trabalho firmados,
os 22 cursos realizados, a alteração estatutária, a continuidade da reengenharia administrativa para se
adequar à reforma trabalhista, bem como as diversas ações em defesa e valorização dos profissionais da
contabilidade, contribuindo com o desenvolvimento dos mesmos e do Sicontiba, ressaltando-se que o
presidente e diretores não receberam qualquer verba de representação, diárias e afins, não viajando e não
utilizando equipamentos, telefones ou coisa que o valha por conta da entidade.
Para ter acesso ao relatório, clique aqui.
Na oportunidade foi discutida a prestação de contas do exercício de 2018. Elas foram aprovadas por
unanimidade pelo Conselho Fiscal, pela Diretoria Executiva e pela Assembleia Geral Ordinária realizada
com os associados.

Diretores do Sicontiba se manifestaram fazendo um balanço das atividades importantes realizadas em
2018.
Para ter acesso aos documentos, clique sobre os links:
Balanço Patrimonial +
Demonstração de Resultado do Exercício +
Demonstração de Fluxo de Caixa
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido +
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2018 +
Parecer do Conselho Fiscal sobre a Prestação de Contas 2018 +
Toda a documentação fica disponível no portal da transparência, clique aqui e confira.

Convite Palestra eSocial na Construção Civil
Publicado em 01/03/2019

Link para inscrição - https://goo.gl/forms/qIc0yLsooFMk1AsG2

8 de março – Dia Internacional da Mulher e Convite Especial
Publicado em 08/03/2019
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Curso Online – IRPF 2019 Descomplicado
Publicado em 19/03/2019

OPORTUNIDADE! Livros de Laudelino Jochem com Descontos de até 50%
Publicado em 25/03/2019
O SICONTIBA indica e apoia o trabalho desenvolvido pelo contador Laudelino Jochem, visto que seus
livros, sem sombra de dúvidas, são únicos, de fácil leitura, a preços reduzidos e nos ajudam a aumentar os
conhecimentos, tanto técnicos (da contabilidade e áreas afins) quanto em relação à ética, moral,
desenvolvimento pessoal e profissional.
Tratam-se de livros de autoria de um dos melhores palestrantes e escritores do país, o qual é vocacionado
aos estudos e a ciência (dedicação 24 horas por dia ao conhecimento, aprendizado e aprimoramento
intelectual), sendo um dos contadores mais bem sucedidos e reconhecido publicamente pelo seu alto
gabarito técnico e didática.
Por tais motivos, o SICONTIBA firmou parceria com a Editora Conhecimento, a qual dará até 50% de
desconto na compra de livros.
VALE A PENA! FICA A DICA!
Hugo Catossi
Presidente do Sicontiba
Não perca essa oportunidade. Livros de autoria do senhor Laudelino Jochem com descontos que podem
chegar a até 50%.
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Clique aqui e acesse ao site www.conhecimentoed.com.br com todas opções de livros disponíveis. Não
esqueça de utilizar o CUPOM 2504 para obter descontos.

Vacina contra a GRIPE pela parceria ALLSUL SICONTIBA
Publicado em 25/03/2019

Posse e Palestra no Sicontiba
Publicado em 05/04/2019
No dia 04 de abril, o Sicontiba viveu momentos importantes: a posse de 7 novos delegados e a brilhante
palestra de Laudelino Jochem aos associados e convidados presentes.

De início, o presidente Hugo Catossi fez uma apresentação dos excelentes serviços que estão a disposição
dos ASSOCIADOS e, principalmente, aos que mais precisam de apoio do sindicato, citando alguns:
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01. Aos profissionais da contabilidade da região metropolitana que precisarem utilizar um espaço com
computador, internet, telefone, banheiros e sala de reunião, podem utilizar a estrutura da sede
administrativa, pois iremos acolhê-los e o Sicontiba é a sua casa.
02. Aos associados que tenham alguma pendência ou algum problema de atendimento junto a algum órgão
publico ou alguma dúvida sobre algum assunto relacionado a atividade contábil, a ouvidoria do Sicontiba
(ouvidoria@sicontiba.com.br) está a disposição para receber os dados e informações, providenciando de
forma rápida uma solução.
03. Aos associados que tiverem algum impasse ou pendência com o cliente, procurar a assessoria jurídica
do sindicato, que poderá auxiliar na mediação de conflitos, homologar transferências de escrita e colaborar
na fase de rescisão contratual. Também aos empregados que contribuem com o sindicato, é possível a
assistência para sanar dúvidas trabalhistas, homologar rescisão, entre outros.
04. Quando da fase de interposição de algum recurso junto ao Conselho de Contribuintes de Curitiba, temos
3 diretores que fazem parte do órgão, ficando o Sicontiba à disposição do associado para sanar dúvidas
sobre procedimentos e processos.
05. Oportunidade de empregos – o Sicontiba faz o cadastro de vagas de emprego e também dos currículos.
Basta enviar para o e-mail: sicontiba@sicontiba.com.br que cadastraremos no site e divulgaremos aos
contatos.
06. Bolsa de estágios – o Sicontiba cadastra e divulga oportunidades de estágio e os currículos dos
estudantes de ciências contábeis.
07. Aos Associados são disponibilizados vários descontos em produtos e serviços, decorrentes de diversos
convênios e parcerias (clique aqui e confira), um exemplo é a rede ALLSUL, 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). Clique aquie assista a um vídeo
resumo com alguns de seus vários benefícios e descontos. Ressalte-se que, para possibilitar ao associado
ter direito a esses descontos, o Sicontiba paga mensalmente taxa para a empresa.
08. Visando colaborar com o desenvolvimento dos profissionais contábeis, o Sicontiba promove vários
eventos de qualidade todos os meses, tendo excelentes palestrantes e temas de relevância para a atividade
contábil 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). Clique aqui e veja a agenda de cursos
presenciais 2019.
09. Agora também são disponibilizados CURSOS ONLINE, em parceria com a DESCOMPLICONT, valendo
inclusive pontuação no programa de educação profissional continuada, clique aqui e confira.
10. São disponibilizados excelentes livros (com até 50% de desconto) que nos ajudam a aumentar os
conhecimentos, tanto técnicos (da contabilidade e áreas afins) quanto em relação à ética, moral,
desenvolvimento pessoal e profissional. Clique aqui e acesse ao site www.conhecimentoed.com.brcom
todas opções de livros disponíveis. Não esqueça de utilizar o CUPOM 2504 para obter descontos.
11. Aos associados temos a sede campestre Irineu Zanuzzo, localizada em Colombo.
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12. Certificados digitais na sede do Sicontiba e in loco – Os preços são um dos melhores de Curitiba e
Região, e mais, 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. Dúvidas ou para se
cadastrar como contador indicador, passando a ter login e senha próprios, ligar para (41) 98512-6134 ou
curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br.
13. “A transparência e a integridade estão acima de tudo, bem como o respeito com o associado e com o
dinheiro alheio”, disse Hugo. Nesse contexto foi criado o PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (acesse clique
aqui), página virtual pública de acesso irrestrito com os dados do Sicontiba, história, novo estatuto, relatório
de atividades, prestação de contas, demonstrações contábeis, entre outros.
14. Hugo ainda lembrou da enorme dificuldade enfrentada na construção da nova sede do Sicontiba, que
contando com poucos recursos foi economizando ao longo dos anos, sem nenhum gasto desnecessário, a
exemplo de viagens, cartões corporativos, festas, jantares, etc. Ressaltou que ele e nenhum diretor
apresentaram qualquer nota de ressarcimento, muitas vezes tendo gastos do próprio bolso. Mencionou que
a sede era de 1.957, com vários problemas de instalações elétricas e hidráulicas, espaço reduzido e com
infiltrações e que, além da meta de guardar dinheiro e economizar ao extremo, havia o problema do terreno
ser pequeno, todavia em um lugar excelente e muito valorizado. Outro problema enfrentado foi onde o
sicontiba funcionaria no período de obras. Disse Hugo: “mas arregaçamos as mangas visando ter uma sede
boa, da altura que os associados merecem. Conseguimos junto à MV Contabilidade (próximo do Sicontiba)
um espaço para alocar nossos funcionários e executar as atividades. Conseguimos a liberação junto à
Prefeitura, convocamos o tesoureiro geral José Eurides, o Secretário Geral José Carlos Lada e o assessor
jurídico Ricardo Weber para acompanharem e fiscalizarem todas as etapas e procedimentos, e eu mesmo
administrei a obra, finalizando a construção em 4 meses e com um preço muito reduzido e quitado, já com
toda a parte burocrática encerrada (habite-se e averbação imobiliária), tendo-se por resultado esse belo
prédio, que é a mais nova casa dos profissionais da contabilidade de Curitiba e Região.
15. Na sequência, visando melhorar ainda mais os serviços prestados, ampliando as ações e a
representação da entidade, o presidente Hugo Catossi, em solenidade na sede do Sicontiba, empossou
mais 7 delegados, que serão o elo de ligação da entidade com os profissionais das respectivas localidades,
levando as sugestões e reivindicações dos mesmos ao conhecimento dos dirigentes do sindicato na busca
de soluções e esclarecimentos, sendo pessoas de bons princípios, associados regulares e que exercem a
atividade contábil no dia a dia com ética, dedicação e responsabilidade.
Novos Delegados empossados

INDIARA BARBOSA CUSTODIO – Campo Comprido – Auditora da PWC AUDITORES INDEPENDENTES
Exaltamos que Indiara deu exemplo de coragem, pois na última eleição foi candidata a Deputada Federal
pelo Partido NOVO, tendo 31.000 votos, porém infelizmente não foi eleita.

JOÃO JAIME NUNES FERREIRA – Centro – Titular da NUNES FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS SS
LTDA
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JOSE LUIZ ALVES MOREIRA – Boqueirão – Contador da STALL REDE DE SUPERMERCADOS

LUIZ FERNANDO FERRAZ – Centro – Titular da ASSESSORIA CONTÁBIL FERRAZ

MICHEL GULIN MELHEM – Centro Cívico – Titular da ZOING SERVIÇOS CONTÁBEIS SS

UBIRAJARA ANTONIO PINTO – da empresa Copel – Profissional nível médio IV – CCTE

EDNALDO MENINO DA SILVA JÚNIOR – da Empresa Copel – Contador Júnior – CGET

O novo delegado do bairro Centro Cívico, Michel Melhem, em nome de todos os delegados, agradecendo
pela oportunidade e fazendo o compromisso de desempenhar o cargo com dedicação.
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Novos Delegados Sicontiba
Na sequência, o contador Laudelino Jochem, um dos mais renomados palestrantes da atualidade na classe
contábil, ministrou uma palestra com o tema “O profissional Contábil em Meio a Crise, Disrupção e
Inteligência Artificial”, empolgando a todos os presentes, destacando que as crises podem ser previstas,
sendo um momento de perigo, mas também de fazer escolhas e uma ótima oportunidade de dar um
importante salto na carreira, diferenciando-se e destacando-se. Sobre a disrupção, explanou que é fato que
tudo que hoje é feio manualmente por seres humanos pode ser realizado por um software, a inteligência
artificial já é realidade. Assim, somente especialistas vão permanecer no mercado. Expôs o que entende
como adequado para que as empresas contábeis se mantenham firmes, gerando bons resultados, além de
7 lições para terem êxito. Dentre o exposto, ficou claro que cada vez mais terá que haver conhecimento
técnico e de TI, ou seja, lidera quem tem CONHECIMENTO e quem não fica na zona de conforto. O
principal e primeiro passo é vencer a si mesmo, se adaptar as mudanças e servir as pessoas (humildade).
O presidente Hugo homenageou o professor Laudelino pela brilhante palestra, explanada de forma
espetacular, entregando-lhe um certificado de agradecimento especial.

Contadores da empresa Copel com o presidente Hugo e o Prof. Laudelino Jochem.
Estiveram prestigiando o evento também: Luiz Omar Setubal Gabardo (auditor fiscal aposentado da Receita
Federal do Brasil); Nilvia Amália Pasetto (presidente da ACCPR); Marcia Cristina de Almeida (presidente do
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IPMCONT); Nelson Zafra (ex-presidente do CRCPR); Adriano Fedalto (Superintendente Contábil da Copel);
e José Carlos Miranda (associado Sicontiba e sócio da AIC Consultoria Empresarial).

Cursos Online e com Pontuação EPC
Publicado em 12/04/2019
Clique aqui e veja a lista completa de cursos ONLINE realizados pela Descomplicont com o apoio do
Sicontiba.
Programa de Educação Profissional Continuada: alguns cursos valem pontuação.Tema: IRPF 2019
Descomplicado
Palestrante: Laudelino Jochem
>>> clique aqui para mais informações.

Tema: Contabilidade Terceiro Setor – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas – Vale 12 pontos
EPC.
Palestrante: Laudelino Jochem
>>> clique aqui para mais informações

Tema: Contabilidade Cooperativas – Como estruturar a contabilidade das Sociedades Cooperativas – Vale
8 pontos EPC
Palestrante: Laudelino Jochem
>>> clique aqui para mais informações
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Os cursos são ministrados por um dos melhores palestrantes e escritores do país, Contador Laudelino
Jochem, o qual é vocacionado aos estudos e a ciência (dedicação 24 horas por dia ao conhecimento,
aprendizado e aprimoramento intelectual), sendo um dos profissionais da contabilidade mais bem sucedidos
e reconhecido publicamente pelo seu alto gabarito técnico e didática.
Interessou? Então não perca tempo! Acesse os links ou banners, veja as condições, valores e faça sua
inscrição, tudo se dá de forma online.
A escolha está em suas mãos! Boa sorte e sucesso para você!
Caso tenha dúvidas, e-mail: admin@descomplicont.com.br.
Clique aqui e também acesse os cursos presenciais promovidos pelo SICONTIBA com o apoio do CRCPR.

Indique Certificado Digital no Sicontiba e tenha vantagens
Publicado em 16/04/2019
Indique aos seus clientes a compra de certificado digital na Solução Digital e receba 12% de comissão para
cada certificado emitido.
Certificados CPF a partir de R$ 99,00.
Certificados CNPJ a partir de R$ 175,00.
Ligue para a solução Digital e confira todos os certificados disponíveis e valores.
Confira todos os benefícios em ser um profissional da contabilidade indicador.
Formulário para se tornar um indicador cadastrado, clique aqui.
O local de emissão dos certificados é em Curitiba, na Avenida Senador Souza Naves nº. 381, Alto da Rua
XV.
Dúvidas ou para se cadastrar como contador indicador, passando a ter login e senha próprios, ligar para
(41) 98512-6134 ou curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br.

Sendo o caso, o atendimento pode ser in loco, mediante algumas condições.
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Feliz Páscoa!
Publicado em 18/04/2019

Dia dos Profissionais da Contabilidade 25 de abril
Publicado em 23/04/2019
Ouça a mensagem que preparamos para você! Que profissão maravilhosa!

Clique aqui
Compartilhe o áudio abaixo com os seus clientes!

Clique aqui
25 de abril
Publicado em 24/04/2019
Um dia todo mundo precisa contar com as habilidades desse especialista!

Clique aqui
Parabéns pelo Dia do Profissional Contábil
Publicado em 25/04/2019
Parabéns pelo Dia do Profissional Contábil
Que profissão maravilhosa!

Clique aqui
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Certificação no Sicontiba
Publicado em 30/04/2019

Marcelo Almeida, Hugo Catossi e Paulo S. de Mattos.
Marcelo Almeida (ex deputado federal e apresentador de programa), acompanhado de seu contador Paulo,
foram recebidos pelo presidente Hugo e na oportunidade fez a emissão de certificado digital na sede
administrativa do Sicontiba de forma fácil e rápida.

Lançada a 18ª Copa Sicontiba de Futebol Suíço e abertas as inscrições
Publicado em 06/05/2019

Lançada a 18ª Copa Sicontiba de Futebol Suíço.
As inscrições estão abertas e encerram-se às 17h00 do dia 23 de maio.
Para efetuar a inscrição do seu time:
1 – Leia atentamente o regulamento: acessando este link.
2 – Baixe e preencha a ficha de inscrição: acessando este link.
3 – Entregue a ficha de inscrição e os demais documentos solicitados na sede do Sicontiba (Avenida
Senador Souza Naves nº. 381, no Alto da Rua XV, em Curitiba).
O arbitral está previsto para o dia 24 de maio às 16h00 na sede do Sicontiba.
Depois é só estar a postos com espírito esportivo e de confraternização para participar da competição que
terá início provavelmente no dia 01º de junho, na sede campestre Irineu Zanuzzo, do Sicontiba, em
Colombo.
As regras – adianta a comissão – são semelhantes às das edições anteriores, as quais podem ser
conferidas no regulamento. A forma de disputa, a depender da quantidade de times inscritos, será
estabelecida no arbitral.
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Poderão participar da competição profissionais da contabilidade que atuam em Curitiba e região
metropolitana, funcionários de escritórios de contabilidade e convidados especiais.
O valor da inscrição de R$ 800,00 por equipe deverá ser depositado ou transferido na conta abaixo,
devendo o representante do time enviar o comprovante no e-mail: sicontiba@sicontiba.com.br.
Sindicato dos Contabilistas de Curitiba – CNPJ: 76.686.963/0001-52
Conta Caixa Ag. 0372 Op. 003 c/c 1127-2
“O torneio vem sendo um sucesso, tendo um papel importante de integração e união da classe, visando a
prática salutar de atividade física e interação entre os colegas de profissão“, disse Fernando Palevoda,
diretor do Sicontiba.
Dúvidas, ligar para (41) 3077-3553 ou (99950-5499 – whatsApp) ou envie um e-mail para
sicontiba@sicontiba.com.br.
Participe, inscreva seu time, divirta-se e estreite os laços de amizade com os colegas de profissão.

Feliz Dia das Mães – 12 de maio
Publicado em 10/05/2019

Sicontiba divulga Nota de Repúdio contra Emenda Aprovada de “Mordaça” aos Auditores da Receita
Federal do Brasil
Publicado em 13/05/2019

NOTA DE REPÚDIO
Sicontiba divulga Nota de Repúdio contra Emenda Aprovada de “Mordaça” aos Auditores da Receita
Federal do Brasil
O Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e região (SICONTIBA), fundado em 1923, se manifesta
repudiando a aprovação no dia 09 de maio, em comissão do Congresso, de emenda (redação alterada) à
medida provisória da reforma administrativa de nº. 870, que limita a ação e atividades dos auditores da
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Receita Federal do Brasil, proibindo a comunicação de crimes (que não de ordem fiscal) ao Ministério
Público, sem que se tenha prévia autorização judicial.
O SICONTIBA, que é a entidade que valoriza e defende os interesses coletivos dos profissionais da
contabilidade de Curitiba e região, incluídos os peritos e auditores contábeis, expressa o seu veemente
repúdio a mais essa aprovação absurda (e “perigosa”) por alguns dos nossos políticos brasileiros, a
qual merece ser revista imediatamente antes da sua aprovação final.
O SICONTIBA se solidariza e exalta o importante trabalho desenvolvido pelos auditores fiscais da RFB no
seu mister de organização, planejamento e fiscalização, prevenindo e combatendo sonegações fiscais,
atividade esta que se reflete no âmbito criminal ante as suas competentes diligências e investigações,
inclusive contribuindo com a operação Lava Jato, após suas apurações fornecendo informações preciosas e
fundamentais para as condenações de alguns políticos, empresários e envolvidos em crimes.
Sempre ouvimos dizer e é verdade que qualquer cidadão pode levar aos órgãos competentes a informação
de um crime ocorrido. Ora, como pode agora buscarem “travar” uma instituição como a Receita Federal do
Brasil, por seus Auditores, de comunicarem crimes graves e que vêm “assombrando” a população
brasileira?
Pela lei atual, quando o auditor da Receita identifica prática de outros crimes, ele tem a obrigação, como
qualquer cidadão, de informar aos órgãos competentes. Nada mais justo!
A referida proposta proíbe o auditor da Receita Federal de investigar crime que não seja de ordem fiscal
(tributário/aduaneiro), ou seja, estariam fora crimes como o de corrupção, organização criminosa e de
lavagem de dinheiro. E mais, limita o compartilhamento de informações bancárias e fiscais com órgãos
como o Ministério Público, exigindo-se prévia autorização judicial.
Dá-se a impressão que essa nova regra que estão tentando “impor” é uma retaliação ao trabalho que a
Receita vem executando nos últimos anos, pois vem identificando atos e enriquecimentos ilícitos de alguns
agentes públicos que detêm poder.
A população brasileira está cansada de ficar assistindo esses “jogos políticos e de interesses escusos”. Os
cidadãos de bem querem se libertar dessa corrupção maldita que sempre prejudicou o país, que nos
prejudica no momento presente e que gera enorme preocupação no que prejudicará as futuras gerações, os
nossos filhos e filhas, caso não seja extirpada de uma vez por todas.
A proposta é contrária ao interesse público e, caso aprovada ao final, é certo que vai enfraquecer o combate
à corrupção.
É fato que em qualquer atividade pode haver um ou outro profissional que age de forma errada,
extrapolando competências e atribuições, até de forma abusiva e antiética. Para esses, existe a lei a ser
aplicada no âmbito disciplinar, podendo receber punições na esfera administrativa e criminal. Isso não pode
servir de pretexto, de forma descabida, para afirmar que auditores extrapolam suas funções ao informar
determinados crimes aos órgãos competentes.
O SICONTIBA apoia à reação de alguns parlamentares, de entidades de auditores e, também, do Ministério
Público Federal, visando que o texto seja modificado para evitar sérios prejuízos aos auditores, às
instituições, ao combate à corrupção e ao povo brasileiro.
O país não pode sofrer mais esse retrocesso.
O SICONTIBA ressalta que os parlamentares que ali estão analisando a MP foram eleitos pelo voto do povo
brasileiro, e que os mesmos devem respeitar a vontade dos eleitores e cidadãos, os quais demonstraram e
vem demonstrando total apoio à operação Lava Jato, às diversas investigações da Polícia Federal,
Ministério Público Federal e de todos os envolvidos, até mesmo à Receita Federal, pois a corrupção maldita
que nos assombra tem que ser extirpada no nosso meio para que o país volte a ter credibilidade e se
desenvolva. LIBERTEMO-NOS DA CORRUPÇÃO! PRA ONTEM!
O texto ainda precisa passar por votação nos plenários da Câmara e do Senado.
Mantenha contato com os Deputados Federais e Senadores eleitos, enviando seu manifesto para que não
seja aprovada a MP 870/2019 da forma que está.
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Link para contato com os Deputados Federais paranaenses: clique aqui.
Link para contato com os Senadores: clique aqui.
Por isso, o Sicontiba, em nome da classe contábil de Curitiba e Região, repudia a aprovação de emenda
(redação alterada) à medida provisória da reforma administrativa de nº. 870/2019, que limita a ação e
atividades dos auditores da Receita Federal do Brasil.
Curitiba, 13 de maio de 2019.
HUGO CATOSSI
Presidente do Sicontiba
SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA
Clique aqui ou na imagem abaixo para ver a Nota de Repúdio em PDF.

ATENÇÃO – Cancelamento de Solicitações em Andamento – Nova versão CNPJ 19/05/2019
Publicado em 14/05/2019

No dia 19 de maio de 2019 será implantada nova versão do CNPJ que atualizará a tabela de Atividades
Econômicas – CNAE. As solicitações em andamento com CNAE extintas: 5611-2/02, 1610-2/01, 1610-2/02,
4541-2/05, 4713-0/01 e 4713-0/03 serão canceladas pelo sistema. Nova solicitação deverá ser feita
utilizando as novas CNAE correspondentes.
Fonte: Nacif – Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – Coordenação Geral de Gestão de Cadastro
Time Redesim – Portaria RFB 1776 de 08/out/14.

BSSP promove Painel Cenários Tributários & Compliance Fiscal 30 de Maio
Publicado em 27/05/2019

Com o apoio do Sicontiba, a BSSP Centro Educacional promove o Painel “Cenários Tributários &
Compliance Fiscal”.
Data: 30 de maio de 2019 (quinta-feira)
Horário: 09h15
Local: Hotel Slavieiro Rockfeller

82

Rua Rockefeller nº. 11, Rebouças, em Curitiba
O professor e coordenador da BSSP, Edgar Madruga, fará um panorama completo sobre o atual do cenário
tributário e as inovações fiscais, seus riscos e oportunidades. Você está trabalhando para inovar e reduzir
os riscos? Fique por dentro das tendências e tenha Compliance!
Vagas Limitadas!
Inscreva-se agora! Clique aqui.
https://materiais.bsspce.com.br/evento-compliance-fiscal-curitiba
Levar apenas 2Kg de alimentos não perecíveis.
Professor Edgar Madruga
Administrador de Empresas. Pós-Graduado em Informática Pericial. Auditor Fiscal de Tributos Estaduais do
Estado de Goiás. Professor especialista no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e seus
subprojetos, em Impostos Indiretos e Auditorias Tributárias Digitais. Coautor do livro SPED e Sistemas de
Informação e do livro Contabilidade e Gestão de Tributos, ambos da Editora Fiscosoft. Coautor do Blog do
SPED.
Dúvidas: Bruna (62) 99276-0221 WhatsApp.

Novidade no site da Prefeitura de Curitiba – Localização online do Sistema ISS
Publicado em 31/05/2019
A Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento da Prefeitura Municipal de Curitiba informa
que no dia 08/06/2019 o site da Prefeitura terá modificações, com intuito de auxiliar os profissionais da
contabilidade na localização online do Sistema ISS Curitiba.
Abaixo tutorial elaborado pela Secretaria de Comunicação da PMC.
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Realizado o Torneio Início da 18ª Copa Sicontiba
Publicado em 10/06/2019

O Sicontiba promoveu na manhã de sábado, dia 08 de junho, na sede campestre Irineu Zanuzzo em
Colombo, o tradicional Torneio Início de abertura da 18ª Copa de futebol suíço, reunindo profissionais da
contabilidade, funcionários de escritórios, estudantes e convidados especiais.
As equipes participantes foram: Consult, Contaboleiros, Falavinha, Intangível e Amigos do TCC.

Sagrou-se como a grande campeã a equipe Intangível F.C, vencendo a equipe Contaboleiros por 2 a 0.

Campeã Intangível F.C

Vice-Campeã Contaboleiros
Após o torneio inaugural houve uma confraternização entre os participantes.
Estiveram presentes os coordenadores do campeonato: José Carlos Lada (Secretário Geral do Sicontiba) e
Fernando Palevoda (Diretor do Sicontiba).
O churrasco de confraternização contou com o patrocínio da Munhoz Contabilidade.
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José Carlos Lada e Fernando Palevoda (Coordenadores do Torneio)
O presidente Hugo mencionou: “O que importa é a prática salutar do esporte e os participantes estreitarem
os laços de amizade. Deve prevalecer a união, a satisfação em estar próximo dos colegas da classe
contábil e o espírito esportivo. Agora é recarregar as energias para a 18ª Copa Sicontiba que iniciará já no
próximo sábado agora, dia 15 de junho“.

MBA Contabilidade, Compliance e Direito Tributário início 28 de junho
Publicado em 10/06/2019
O SICONTIBA – Sindicato dos contabilistas de Curitiba e região em parceria com a Faculdade BSSP, apoia:
O MBA Contabilidade, Compliance e Direito Tributário, turma 100% presencial, sob a Coordenação do
renomado Edgar Madruga (uma referência nacional).

O SICONTIBA – Sindicato dos contabilistas de Curitiba e região em parceria com a Faculdade BSSP, apoia:
O MBA Contabilidade, Compliance e Direito Tributário, turma 100% presencial, sob a Coordenação do
renomado Edgar Madruga (uma referência nacional).
Com este MBA você pode:
↗ Realizar Auditorias tributárias;
↗ Consultoria de otimização e redução lícita da carga tributária;
↗ Auditorias Digitais e cruzamentos de informações;
↗ Planejamento tributário;
↗ Defesas de processos administrativos;
↗ Gerenciar o risco fiscal de forma estratégica
Início em 28 de junho.
Duração:
19 meses com carga horária de 456 h/a
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Aulas um final de semana por mês.
Local: Slaviero Hotéis – R. Rockfeller, 11 – Rebouças, Curitiba – PR, 80230-130
Com vagas limitadas a 50 alunos.
Obs: Para ver o projeto do MBA – CLIQUE AQUI.
Para maiores informações, descontos, matrículas, e valores entrar em contato com:
Renato Rodrigues
Executivo Educacional – BSSP
(62)99340-5866 WhatsApp - (11)94900-7736
renato.rodrigues@bsspce.com.br.

/

(62)99649-9453

-

https://www.bsspce.com.br/

-

ATENÇÃO! A certificação digital é realidade e obrigatória em vários órgãos
Publicado em 12/06/2019
A Certificação Digital é uma prioridade para o Governo Federal dentro da diretriz de simplificar e
desburocratizar a relação com as empresas. Nesse sentido, diversos órgãos já exigem, de forma exclusiva,
o Certificado Digital para a realização de determinados atos, a exemplo da Receita Federal e do sistema do
eSocial. No Paraná, a Jucepar inicia neste mês o cronograma para tornar o registro de empresas totalmente
digital. A partir do próximo dia 17 de junho, parte dos processos de abertura, baixa e alteração será aceita
somente pela internet (confira os detalhes no site da Jucepar).
Mais do que uma obrigatoriedade, o Certificado Digital traz benefícios para o usuário, como agilidade,
conveniência, proteção de dados, segurança e validade jurídica. Atualmente, ao fazer um acordo formal
com exigência de assinatura e reconhecimento em cartório, já é possível substituir todo esse processo pela
assinatura digital. Esse procedimento é válido para qualquer tipo de acordo, venda, compra e processo
mercantil de troca de bens. Assim, mesmo remotamente, as pessoas conseguem concluir a formalização de
uma transação financeira ou mercantil.
Caso ainda não possua seu Certificado Digital, mantenha contato com a Solução Digital (41-98512-6134 ou
curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br), que funciona na sede do Sicontiba, tendo excelentes preços,
emissões de forma fácil e rápida, além de todos os benefícios como a parceria na indicação de clientes
(receba 12% de comissão para cada certificado emitido por indicação) e a gratuidade do certificado para o
profissional da contabilidade parceiro.
Garanta já o seu Certificado Digital e esteja pronto para as mudanças!
Basta agendar ou se dirigir ao SICONTIBA (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região), na Avenida
Senador Souza Naves, 381, Alto da XV, em Curitiba.
Dúvidas ou para se cadastrar como contador indicador, passando a ter login e senha próprios, ligar para
(41) 98512-6134 ou curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br:
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Certificados CPF a partir de R$ 99,00.
Certificados CNPJ a partir de R$ 175,00.
Ligue para a solução Digital e confira todos os certificados disponíveis e valores.
Confira todos os benefícios em ser um profissional da contabilidade indicador.
Formulário para se tornar um indicador cadastrado, clique aqui.

Sendo o caso, o atendimento pode ser in loco, mediante algumas condições.

Atenção! Contabilistas da Sanepar: Edital de convocação para discussão da contraproposta de
Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020
Publicado em 13/06/2019
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA, no uso de suas
atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA os contabilistas empregados
na Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, em condições de votar, para participarem da
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 17 de junho de 2019, às 11h45min,
em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a presença de 2/3 (dois terços) dos convocados interessados, e às
12h15min, em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, com os presentes interessados, na sede da SANEPAR, centro
de treinamento (sala de videoconferência), sito na Rua Engenheiro Rebouças nº. 1.376, bairro Rebouças,
em Curitiba/PR, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2020
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01. DISCUSSÃO DA CONTRAPROPOSTA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARA O PERÍODO
2019/2020, APRESENTADA PELA DIRETORIA DA SANEPAR.
02. DELIBERAÇÃO SOBRE A FIXAÇÃO, AUTORIZAÇÃO PARA COBRANÇA E DEMAIS CONDIÇÕES DA
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ASSOCIATIVA.
POSSIBILIDADE DE VOTO POR CORREIO ELETRÔNICO (conforme estatuto): É possível aos
contabilistas da SANEPAR que não estejam lotados no endereço sede votarem por meio eletrônico,
devendo encaminhar “e-mail” para: sicontiba@sicontiba.com.br.

Porém, só serão computados os votos eletrônicos recebidos até as 10h00min do dia 17/06/2019, contendo
a identificação do votante e sua unidade de trabalho, bem como com a clara expressão sobre as 2 (duas)
deliberações dos assuntos da ORDEM DO DIA: “SIM” para aprovação ou “NÃO” para rejeição.
Curitiba, 12 de junho de 2019.
PEDRO HUGO CATOSSI
Presidente
SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA

Evento Junta Comercial Digital Presencial e Online 19 junho no CRCPR gratuito
Publicado em 14/06/2019

A Junta Comercial do Paraná (Jucepar) promove, na manhã da próxima quarta-feira (19), a partir das 9
horas, o evento Junta Comercial Digital – Empresa Fácil, no auditório do Conselho Regional de
Contabilidade do Paraná (CRCPR), em Curitiba.
Estão sendo ofertadas 300 vagas na modalidade presencial e 1.800 links para que profissionais contábeis
de outras localidades possam acompanhar o evento ao vivo pela internet.
O presidente da Jucepar e do CRCPR, Marcos Rigoni, abrirá os trabalhos em conjunto com o vicepresidente e o secretário geral da autarquia estadual, Sebastião Motta e Leandro Marcos Raysel Biscaia. A
seguir, o presidente do Conselho Regional de Economia do Paraná (CORECON-PR) fará uma
apresentação sobre o “Desempenho da Junta Comercial na Era Digital”.
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Na sequência, o contador Gilson Strechar, vice-presidente SESCAP-PR e representante da Federação das
Associações Comerciais e Industriais do Estado do Paraná (FACIAP) no Conselho de Administração da
Jucepar apresentará o “Cronograma de Implantação de Processos Nato-Digitais e Uso da Plataforma
Empresa Fácil”.
O evento conta com o apoio do CRCPR, Sescap-PR, Sicontiba e da Fecopar.
Ingresso Solidário.
As inscrições são gratuitas. Participantes na modalidade presencial devem validar suas inscrições no ato do
credenciamento mediante a doação de 3 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades
assistenciais cadastradas junto ao CRCPR.
Clique aqui para inscrição presencial e aqui para a modalidade online/ao vivo.

Assinada a Convenção Coletiva de Trabalho entre o SESCAP e o SICONTIBA
Publicado em 01/07/2019

O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi (a direita), e o presidente do Sescap-PR, Alceu Dal Bosco (a
esquerda), acompanhado do Dr. Paulo Tricárico.
O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, recebeu a visita do presidente do Sescap-PR, Alceu Dal Bosco.
Na oportunidade assinaram a Convenção Coletiva de Trabalho período 2019/2020, a qual é aplicada a
centenas de contratos de trabalho de contadores funcionários em escritórios de contabilidade, perícia,
auditoria contábil e afins.
Hugo mencionou que “o acordo beneficiará centenas de funcionários profissionais da contabilidade
(Contabilistas Trainnee, Júnior, Sênior, Master e Gerente Geral), independentemente da denominação da
função registrada, mas que atuam no rol de funções e atividades exemplificadas na CCT, ficando mantidos
direitos e conquistas de acordos anteriores, além do reajuste aplicável aos salários, no VA/VR e nos pisos
de 5% (acima da inflação dos últimos 12 meses medido pelo INPC), salientando-se que o piso salarial da
nossa convenção é um dos melhores do Brasil, sendo mais alto até que o aplicado a muitas outras
profissões importantes.”
Hugo também ressaltou a união entre as entidades que lutam para uma sociedade mais justa e por mais
valorização da classe contábil.
Alceu disse que após várias reuniões com os empresários abrangidos na representação do sindicato
patronal, chegou-se a essa proposta final de acordo coletivo, sendo reconhecida a importância dos
funcionários contadores e técnicos para a qualidade dos serviços prestados pelas empresas.
Nos próximos dias estará disponível a minuta de CCT 2019/2020 Sicontiba/Sescap aprovada e registrada.
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Nota da Prefeitura de Curitiba aos profissionais da contabilidade
Publicado em 05/07/2019

Prefeitura de Curitiba orienta profissionais da contabilidade sobre registro empresarial no Empresa Fácil
A Prefeitura Municipal de Curitiba divulga a seguinte nota:
Caro profissional da contabilidade, facilite sua vida e ajude a melhorar o ambiente de negócios de Curitiba.
Realize a abertura, alterações e baixa de empresas integralmente pelo Portal Empresa Fácil. Sempre que
possível, evite protocolos em paralelos nos balcões de atendimento dos órgãos integrados à REDESIM. Em
Curitiba estão integrados ao portal as Secretarias de Urbanismo, Saúde, Meio Ambiente e Finanças, para
todos os atos de abertura e alterações . Em breve os atos de baixa também poderão ser tramitados
integralmente. O Corpo de Bombeiros está integrado somente na abertura. Nas alterações que exigem
apresentação prévia do Corpo de Bombeiros para emissão do alvará, utilize o acesso disponível no espaço
destinado a Prefeitura Municipal de Curitiba para anexação do Certificado, evitando deslocamentos
desnecessários.

Atenção! Contabilistas da Sanepar: Edital de convocação para discussão da proposta de acordo
PPR 2018 (pagamento 2019)
Publicado em 15/07/2019
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA – SICONTIBA, no uso de suas
atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA os contabilistas empregados
na Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, em condições de votar, para participarem da
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 22 de julho de 2019, às 11h30min, em
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com a presença de 2/3 (dois terços) dos convocados interessados, e às
12h00min, em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, com os presentes interessados, na sede da SANEPAR, no
“espaço Lica”, sito na Rua Engenheiro Rebouças nº. 1.376, bairro Rebouças, em Curitiba/PR, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
01. APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE ACORDO COLETIVO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS –
AC/PPR 2018 (pagamento 2019), APRESENTADA PELA DIRETORIA DA SANEPAR.
02. ASSUNTOS GERAIS.
POSSIBILIDADE DE VOTO POR CORREIO ELETRÔNICO (conforme estatuto): É possível aos
contabilistas da SANEPAR que não estejam lotados no endereço sede votarem por meio eletrônico,
devendo encaminhar “e-mail” para: sicontiba@sicontiba.com.br.
Porém, só serão computados os votos eletrônicos recebidos até as 10h00min do dia 22/07/2019, contendo
a identificação do votante e sua unidade de trabalho, bem como com a clara expressão sobre a deliberação
do assunto da ORDEM DO DIA: “SIM” para aprovação ou “NÃO” para rejeição.
Curitiba, 15 de julho de 2019.
PEDRO HUGO CATOSSI
Presidente
SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA
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III InterContabeis (torneio de futebol) já tem a data definida dia 14 de setembro
Publicado em 17/07/2019

Guilherme Pelanda (à esquerda), Hugo Catossi (no centro) e Fernando Palevoda (à direita)
No dia 16 de julho reuniram-se no Sicontiba o presidente Hugo Catossi, o diretor Fernando Palevoda e o
integrante do CRCPR Jovem Guilherme Pelanda, para tratar das definições finais para a realização do 3º
InterContábeis – Torneio de Futebol Suíço dos Estudantes de Ciências Contábeis do Paraná. Trata-se de
um evento de sucesso que pretende integrar estudantes de contabilidade, os profissionais da área e
entusiastas da classe.
Ficou definido que a competição será realizada no dia 14 de setembro, na Sede Campestre Irineu Zanuzzo,
do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), em Colombo.
O 3º InterContábeis é mais uma vez fruto de uma parceria entre o Sicontiba e a Comissão de Jovens
Lideranças Contábeis no Paraná (CRC Jovem PR).
O torneio pretende ter a presença de 10 times de futebol no masculino e 04 equipes no feminino.
Após a premiação e cerimônia de encerramento, haverá um almoço de integração entre todos da classe
contábil e convidados. Os valores e cardápio ainda serão divulgados na sequência.
A música ao vivo é garantida e o Chopp será de qualidade, além de surpresas no decorrer do evento. O
evento contará com completa cobertura jornalística.
Poderão participar deste evento os estudantes (mediante comprovação de matrícula) do curso de
graduação em Ciências Contábeis no estado do Paraná. Demais graduações e matrículas não
comprovadas não serão aceitas para a participação como atleta no evento.
O torneio contará com a participação de árbitros profissionais.
O valor de inscrição da Copa será de R$ 350,00 por time no Masculino e de R$ 250,00 por time no
Feminino, sendo limitado a até 16 atletas.
Novidade 01: nesta edição haverá um torneio de vôlei e de truco, a ser organizado no dia do evento.
Novidade 02: após definidos os campeões do 3º Intercontábeis e da 18ª Copa Sicontiba, em data a ser
definida haverá uma partida entre as 2 equipes vencedoras para definição do campeão da Recopa Contábil
2019.
Segundo Guilherme Pelanda (um dos organizadores integrante do CRCPR Jovem), “após duas edições foi
percebido que houve um efetivo engajamento pelos participantes e também sendo constatada uma troca de
experiências dos estudantes com os profissionais e vive-versa, tudo com muita descontração e formação de
novas amizades.”
Para Fernando Palevoda, Diretor do Sicontiba e um dos coordenadores do evento, “a expectativa é de ser
mais um ano de sucesso, notando-se cada vez mais uma consolidação da marca, reforçando a parceria
Sicontiba/ CRC Jovem PR.
Por sua vez, para Hugo Catossi, presidente do Sicontiba, “além da integração entre os estudantes e os
profissionais, o InterContábeis permitirá que os alunos conheçam também a realidade do sindicato e
possam se interessar pelas causas que afetam o dia a dia de toda a classe contábil, convidando desde já os
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estudantes a se associarem ao Sicontiba, passando a fazer parte de um clube de vantagens, a exemplo de
descontos em diversas Universidades contempladas na rede de convênios All Sul.”
Disse mais, Hugo: “É uma honra ser presidente de uma entidade como o Sicontiba que, dentre tantas ações
e atividades realizadas, desde o início da gestão também deu amplo apoio a parte esportiva, tendo êxito e
sucesso em todos os eventos promovidos e apoiados, movimentando a bela sede campestre Irineu
Zanuzzo. Um bom exemplo é a Copa Sicontiba, que já está na sua 18ª edição, constatando-se competições
com excelentes jogos, muita descontração, e principalmente, fortalecendo os laços de amizades, imperando
a união e o respeito entre todos os envolvidos. Em relação à 3ª edição do Intercontábeis, que também é
sinônimo de sucesso, nota-se que é organizado e realizado com um carinho especial por todos os
envolvidos. E não é diferente da parte do Sicontiba, o qual tem um olhar atento e especial aos estudantes e
futuros profissionais da contabilidade. ”

Reunião no Sicontiba para tratar da organização do 3º Intercontábeis
Clique aqui e acesse o vídeo oficial do evento e do cerimonial de encerramento do 2º Intercontábeis
realizado ano passado.
Para mais informações, regulamento do campeonato, ficha de inscrição e meios de pagamento, entre em
contato com o CRCJovemPR, através dos responsáveis abaixo:
Guilherme Pelanda – (41) 9 9822-9428 – pelandaguilherme@gmail.com
Douglas Plyto – (41) 9 9892-0252
Diego Barbosa – (41) 9 9685-5167
Acesse e acompanhe as informações do torneio pelo facebook: clique aqui.

Última OPORTUNIDADE de ingressar no MBA Contabilidade, Compliance e Direito Tributário
Publicado em 17/07/2019
Você sabia que a Faculdade BSSP, em parceria com o SICONTIBA, trouxe para Curitiba um dos melhores
MBA do país? Já são mais de 50 turmas no Brasil.
O MBA Contabilidade, Compliance e Direito Tributário. sobre coordenação do renomado Edgar Madruga,
referencia nacional!
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Confirmado o 2º Módulo: Tributos Indiretos – Contribuição sobre receita(Pins/Confins/Outras)
Professor: Fabio Rodrigues de Oliveira
Advogado, Mestre em ciências contábeis, Doutor em ciências da informação, autor e coautor de diversos
livros em matéria contábil e tributaria, PIS e Cofins na pratica, sócio nas empresas Systax Sistemas Fiscais
e Busca Legal Tecnologia, mais uma experiencia de anos de pratica.
Data: 16 a 18 de agosto.
Aulas um final de semana por mês, durante 19 meses.
100% presencial.
Ultimas 6 vagas!
Para ver o projeto do MBA – CLIQUE AQUI.
Para ver o calendário de aulas – CLIQUE AQUI.
Obs: o 1º módulo teve mais de 99% de satisfação dos alunos.
Veja o depoimento de uma participante abaixo:

Dicas do Leão 104
Publicado em 18/07/2019

Retificação de GPS está disponível pelo e-CAC para Pessoa Jurídica.
Clique aqui e acesse na íntegra a Nota com as instruções.

Assembleia com os Profissionais da Contabilidade Saneparianos aprova a proposta de Acordo de
PPR 2018
Publicado em 22/07/2019
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Saneparianos com o presidente do Sicontiba Hugo Catossi
Em assembleia realizada hoje, 22 de julho, na sede da Sanepar, com os profissionais da contabilidade
Saneparianos, foi aprovada a proposta da empresa para o Acordo de Programa de Participação nos
Resultados 2018.
Além dos contadores da Sanepar, participaram também da assembleia o vice-presidente do Sicontiba
Juarez Morona, os diretores do Sicontiba (funcionários da Sanepar) Ozires Kloster, Luciano Barboza, Valmir
dos Santos e Gislaine C. Lopes. O assessor jurídico do Sicontiba Dr. Ricardo Weber também se fez
presente para sanar dúvidas dos presentes.

Na oportunidade foi colocada pelo presidente Hugo Catossi a proposta apresentada pela companhia, a qual
é fruto de diversas reuniões.
Hugo frisou que a Sanepar irá fazer o pagamento do PPR ainda no mês de julho, no valor fixo linear de R$
13.744,21, o que será possibilitado pelo fato do Sicontiba agilizar a assembleia de aprovação, no interesse
exclusivo da categoria, assim prestigiando e facilitando os recebimentos pelos seus representados de forma
antecipada.

Momento em que o presidente Hugo entregou ofício e a ata de aprovação do Acordo de PPR 2018 à
Sanepar.

Momento em que o presidente Hugo assinou o Acordo de PPR 2018 que será levado a registro.

94

Palestra 02/Agosto no CRCPR “Mudanças no Registro Empresarial nas Juntas Comerciais –
Desburocratização”
Publicado em 23/07/2019

NOVA PARCERIA Med Curitiba Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho
Publicado em 07/08/2019
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Em conformidade ao cumprimento da NR7 do Ministério do Trabalho, que trata do PCMSO – Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional e da NR9, que trata do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais.
Em conformidade ao cumprimento da NR7 do Ministério do Trabalho, que trata do PCMSO – Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional e da NR9, que trata do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais.
Elaboração do PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
Serviços previstos nas Portarias 24/94 e 25/94 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho.
Aos exames complementares (hemograma, acuidade visual, audiometria, entre outros), via parceria,
aplicam-se descontos de 30%. Consulte os valores.
O trabalho visa fornecer melhoria na qualidade de vida e segurança dos trabalhadores, minimizando o risco
de acidentes e trazendo maior tranquilidade aos proprietários das empresas e aos seus colaboradores.
No que for relacionado ao objeto da parceria, a MEDCURITIBA dará total assessoria para as questões do
eSocial, inclusive fazendo os documentos dos profissionais da contabilidade como cortesia.
Para mais informações:
(41) 3086-5050
(41) 99755-1116
E-mail: administração@medcuritiba.com.br

Feliz Dia dos Pais profissionais da Contabilidade
Publicado em 09/08/2019

Campanha de doação através do Imposto de Renda – Pequeno Cotolengo
Publicado em 11/08/2019
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A Contabilidade é uma ciência
Publicado em 12/08/2019
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Reunião entre SICREDI Campos Gerais PR / SP e SICONTIBA para alinhar parceria
Publicado em 16/08/2019

Márcio Bueno (Gerente de Agência Sicredi), Simone Vanni (Diretora Sicontiba), Hugo Catossi (presidente
Sicontiba), Juliana Bertol (Diretora Sicontiba) e Bruno H. dos Santos (Gerente de Negócios do Sicredi)
Neste dia 16 de agosto, o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, acompanhado das Diretoras Simone
Vanni e Juliana Bertol, estiveram reunidos com os Gerentes de Negócios e de Agência do Sicredi, Bruno H.
dos Santos e Márcio Bueno, para alinhar o convênio entre o SICREDI Campos Gerais PR / SP e o
SICONTIBA, o qual disponibilizará diversas vantagens em produtos diferenciados em prol dos profissionais
da contabilidade regulares na base e respectivos clientes indicados.
Dentre vários benefícios, destacamos alguns:
– Isenção para iniciar as movimentações, da cesta de serviços, nos primeiros 3 meses da conta.
– Cartão de Crédito com anuidade gratuita, desde que em plena utilização mensal.
– Valor diferenciado de cesta de serviços para PF (a depender das aplicações poderá ter descontos de 10%
até 100% ou mesmo isenta) e para PJ.
– Operações TED com valor reduzido por operação.
– Tarifa por boleto de cobrança em valor reduzido.
– Investimentos (aplicações) com taxas diferenciadas, no produto Sicredinvest (CDB).
– Participação nas sobras da Sicredi Campos Gerais, proporcional as movimentações.
– Limite de cheque especial.
– Linhas de crédito com taxa negociável diferenciada, consulte!
– Poupança com possibilidade de ser sorteado em prêmios.
– Abertura de canal (e-mail) para recebimento de documentação de clientes do contador para indicação
para abertura de conta.
– Educação financeira para os funcionário das empresas.
Na sequência estaremos divulgando os valores reduzidos da cesta de serviços, das operações TED e das
tarifas.
Como diz o SICREDI, gente que coopera cresce!
O SICREDI é uma instituição financeira cooperativa feita por pessoas, para pessoas e visa cuidar do seu
dinheiro de um jeito diferente. No cooperativismo, todos os associados decidem os rumos dos negócios.
São mais de 5 milhões de associados. Parece moderno demais até para os dias de hoje? Acredite, o
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SICREDI já trabalha assim há mais de 100 anos. Neste momento é a maior instituição financeira do PR em
número de agências abertas e em numero de municípios atendidos.
Maiores informações, consulte o Gerente de Negócios do Sicredi Campos Gerais PR / SP:
Bruno Henrique dos Santos
(41) 3223-8476
(41) 99688-2626
bruno_hsantos@sicredi.com.br

Painel de Perícias 22 de agosto – 3 pontos EPC para peritos
Publicado em 20/08/2019

Equipe Sabadasso é Campeã da 18ª Copa Sicontiba de Futebol Suíço; Consult em 2º; MV
Contabilidade em 3º e Amigos do TCC em 4º
Publicado em 26/08/2019
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Equipe SABADASSO, campeã

Em uma final emociante, após disputa de pênaltis, a equipe SABADASSO derrotou a CONSULT, sagrandose a grande campeã da 18ª Copa Sicontiba. O 3º lugar ficou com a equipe MV CONTABILIDADE, que
venceu os AMIGOS DO TCC.

Clique aqui e visualize um vídeo narrado pelo Diretor Fernando Palevoda no momento decisivo das
cobranças de pênaltis e da conquista.

Equipe vice campeã, CONSULT
O troféu de goleiro menos vazado ficou com Maiko dos Santos (equipe CONSULT); o de artilheiro (2
empatados) com Carlos Alexandre (equipe CONSULT) e Daniel Nakata (equipe MV Contabilidade). Quem
ergueu o troféu de time mais disciplinado (fair play) foi o SABADASSO.
Os jogos e a cerimônia de encerramento da Copa foi realizado na manhã de sábado, dia 24 de agosto, na
sede campestre Irineu Zanuzzo do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), em Colombo.
Foram 7 equipes na disputa: Amigos do TCC; Contaboleiros; Consult Auditores; ; Falavinha; Intangível FC;
MV Contabilidade; e Sabadasso.

O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, comandou a cerimônia, destacando a organização e o sucesso da
competição, sendo o maior evento esportivo da entidade, que reúne profissionais da contabilidade,
funcionários de escritórios e convidados especiais, tendo um papel importante de integração e união da
classe contábil.
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Disse Hugo: “Agradecemos as equipes vencedoras pela participação e pelos excelentes jogos que tivemos
a oportunidade de assistir e também as equipes que não se classificaram. De um modo geral, todos os
participantes foram vencedores, pois ganharam, com certeza, mais amigos”. Como diz o ditado: Os
vitoriosos tem muitos amigos, porém os vencidos, esses sim, tem verdadeiros amigos“.

Momento em que o Diretor do Sicontiba e coordenador do torneio, Fernando Palevoda, deu boas vindas a
todos os atletas, familiares e convidados especiais.

Presidente Hugo, esposa e membros da Diretoria do Sicontiba.
Hugo elogiou a comissão de esportes do Sicontiba (no nome do Diretor Fernando Palevoda) que coordenou
o campeonato. Agradeceu também a equipe de arbitragem formada por Sueli e Renata.
Fez menção de ressaltar os parceiros patrocinadores: Vereador Helio Wirbiski (troféus), Solução Digital,
BSSP Centro Educacional, MV Contabilidade, Morona Contabilidade, Vosgerau & Silva Contabilidade e
Munhoz Contabilidade.

Premiação da 18ª Copa Sicontiba

Foi entregue à equipe INTANGÍVEL FC o troféu de Campeã do Torneio Início das mãos do Diretor
Fernando Palevoda.
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O representante da equipe SABADASSO recebe o troféu de campeão das mãos do presidente Hugo.

O representante do time CONSULT recebe o troféu de vice-campeão das mãos do vice presidente Dirceu
Vaz.

O representante da equipe MV CONTABILIDADE recebe o troféu de terceiro colocado das mãos de
Fernando.

O representante do time AMIGOS DO TCC recebe o troféu de quarto colocado das mãos de Dirceu Vaz.

O Diretor Claudecir Munhoz, entrega o troféu de time mais disciplinado (fair play) para o representante da
equipe SABADASSO.
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Daniel Nakata e Carlos Alexandre, das equipes MV Contabilidade e CONSULT, recebem o troféu de
artilheiro das mãos do Tesoureiro Geral José Eurides.

O Secretário Geral, José Carlos Lada, entrega o troféu de goleiro menos vazado a Maiko dos Santos, da
equipe CONSULT.
Depois das premiações houve um almoço (saborosa feijoada) de confraternização entre os atletas, amigos
e familiares.

Confira o link específico do torneio com a tabela de jogos, classificação final, artilharia, cartões, clique aqui.
Dia 14 de setembro, na Sede Campestre Irineu Zanuzzo, do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de
Curitiba), em Colombo, a bola vai rolar com o 3º InterContábeis – Torneio de Futebol Suíço dos Estudantes
de Ciências Contábeis do Paraná, sendo mais um evento de sucesso que pretende integrar estudantes de
contabilidade, os profissionais da área e entusiastas da classe.
O 3º InterContábeis é fruto de uma parceria entre o Sicontiba e a Comissão de Jovens Lideranças
Contábeis no Paraná (CRC Jovem PR).

Edital de Convocação Eleições Sicontiba – Gestão 2020/2022 e abertura de prazo para registro de
chapas
Publicado em 05/09/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES SINDICAIS
O Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região Metropolitana, no uso de suas
atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA os associados (exceto
estudantes), quites com a Tesouraria e em pleno gozo de seus direitos estatutários, para participarem
da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que elegerá os membros da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal, os quais tomarão posse até o décimo dia do mês de Janeiro de 2020 para o triênio 2020/2022. A
eleição será realizada no dia 01º de novembro de 2019, na sede administrativa do SICONTIBA –
Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, localizada na Avenida Senador Souza Naves nº. 381, em

103

Curitiba/PR, na SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná (para os contabilistas associados lá
empregados) e na COPEL – Companhia Paranaense de Energia (para os contabilistas associados lá
empregados), no horário das 9h00min às 17h00min. Nos termos do artigo 56 do Estatuto desta
Entidade, fica aberto o prazo de 08 (oito) dias corridos para o registro de “Chapas”, a contar da data
da publicação deste Edital, devendo-se preencher todos os cargos e explicitar a função que cada um dos
membros irá concorrer, sendo que os candidatos deverão contar com mais de 2 (dois) anos de filiação
no quadro social, serem regularmente habilitados para o exercício da profissão contábil perante o
Conselho Regional de Contabilidade e terem recolhido no respectivo período as contribuições
associativas e legais obrigatórias dentro dos prazos fixados. Obrigatoriamente, todos os associados
candidatos deverão ser considerados “ficha limpa”, não podendo participar das eleições os que
tenham sofrido condenação (com menos de 5 anos de trânsito em julgado ou ao menos com
confirmação da condenação em segunda instância no Poder Judiciário) em causa que envolva o
exercício da profissão ou em que haja reconhecimento de má-conduta, falta de ética ou lesão ao
erário. Também não poderá concorrer às eleições o associado candidato que tenha sido punido nos
últimos 5 (cinco) anos pelo Órgão de Fiscalização Profissional, seja na parte ética, disciplinar, com
suspensão do exercício profissional ou com a cassação e inabilitação para o exercício profissional
reconhecida. O requerimento de registro de chapa será dirigido ao Presidente da Entidade, devendo ser
assinado por todos os candidatos componentes da chapa e acompanhado de todos os documentos
exigidos (cópia do RG, CPF, carteira profissional CRC, CTPS para os empregados, comprovante de
residência e certidão emitida pelo CRC atestando a ausência de qualquer processo e punição nos últimos 5
anos na parte ética, disciplinar, com suspensão do exercício profissional ou com a cassação e inabilitação
para o exercício profissional reconhecida). A Secretaria da Entidade funcionará no período destinado ao
registro de Chapas no horário das 08h30min às 12h00min e das 13h30min às 18h00min. O Sindicato se
reserva ao direito de publicar Aviso resumido deste Edital. “Associado, compareça e exerça o seu
direito”.
Curitiba, 05 de setembro de 2019.
PEDRO HUGO CATOSSI
Presidente
Reunião de Diretoria do Sicontiba
Publicado em 06/09/2019

No dia 30 de agosto, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi,
presidiu a reunião de diretoria do sindicato, ocasião em que foram discutidos vários assuntos de interesse
da entidade e dos profissionais da contabilidade.
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O gerente da ALL SUL (rede de convênios), Pedro Kreling, apresentou os vários benefícios e facilidades
com excelentes descontos aos associados 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), ressaltando-se que Sicontiba
paga uma mensalidade para que os associados possam usufruir dessas vantagens.
As Diretoras Simone e Juliana falaram das vantagens do convênio firmado com o SICREDI Campos Gerais
PR / SP, que proporciona excelentes vantagens em produtos e serviços aos profissionais da contabilidade
regulares, associados e respectivos clientes indicados.
O Diretor Fernando apresentou uma prestação de contas da 18ª Copa Sicontiba de futebol suíço, realizada
na sede campestre Irineu Zanuzzo, cujo encerramento e premiação se deu no dia 24/08, sendo exaltado o
sucesso que foi o campeonato, tendo um papel importante de integração, união da classe contábil e
formação de novas amizades. Também falou da 3ª edição do Intercontábeis, que está para ser realizada na
sede campestre Irineu Zanuzzo no dia 14/09, tratando-se de uma parceria de sucesso com o CRCPR
Jovem, o qual pretende integrar os estudantes de ciências contábeis, os profissionais da área e os
entusiastas da classe.

O presidente Hugo deu posse ao novo delegado, Contador Reginaldo Celso Guidolin (representará a
entidade no bairro Capão da Imbuia), o qual agradeceu pela oportunidade e afirmou o compromisso de agir
como um elo de ligação com os profissionais da região, levando as sugestões e reivindicações dos mesmos
ao conhecimento dos dirigentes do sindicato na busca de soluções e esclarecimentos.
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O Palestrante e vice presidente do CRCPR, senhor Laudelino Jochem, fez comentários sobre a palestra
que ministrou aos profissionais da contabilidade Copelianos, de tema “O profissional Contábil em Meio a
Crise, Disrupção e Inteligência Artificial”, a qual foi promovida pelo Sicontiba em parceria com a Copel. De
sua vez, o presidente Hugo o agradeceu pela gentileza em se dispor em transmitir os seus conhecimentos e
contribuir com novos aprendizados aos participantes, agradecendo também ao Adir Gnoatto (Diretor do
Sicontiba e funcionário da Copel) e ao Adriano Fedalto (Superintendente Contábil da COPEL) pela
organização do evento.
O presidente Hugo fez uma retrospectiva de toda a gestão a frente do Sicontiba, apresentando o antes e o
depois de assumir o mandato e a parte financeira da entidade, demonstrando todas as conquistas e
avanços obtidos, seja internamente na parte administrativa da entidade, seja junto aos profissionais da
contabilidade de Curitiba e Região Metropolitana, defendendo-os e valorizando-os de forma exemplar,
apresentando diversas ações realizadas nesse sentido, a exemplo da construção da nova sede
administrativa, lembrando da enorme dificuldade enfrentada na construção, que contando com poucos
recursos foi economizando ao longo dos anos, sem nenhum gasto desnecessário (a exemplo de viagens,
cartões corporativos, festas, jantares, etc.), sendo que ele e nenhum diretor apresentaram qualquer nota de
ressarcimento, muitas vezes tendo gastos do próprio bolso. Lembrou também que a sede era de 1.957, com
vários problemas de instalações elétricas e hidráulicas, sendo um espaço reduzido e com infiltrações. Mas
que com um trabalho árduo arregaçaram as mangas visando ter uma sede boa, moderna e funcional, da
altura que os associados merecem, tendo-se por resultado esse belo prédio, que é a mais nova casa dos
profissionais da contabilidade de Curitiba e Região Metropolitana.
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Por fim, Hugo comunicou que haverá eleição sindical em novembro e que irá deixar a entidade com a
sensação de que com muito trabalho o dever foi cumprido, tudo realizado com muito carinho, respeito e
amor pela classe contábil, e que isso é salutar para a entidade e para a democracia, já que entende que
deve haver sempre alternância no poder, pois as entidades não podem existir para a eternização em
cargos. Disse também que desde a formação da chapa a ideia foi preparar ambos os vices para assumir a
entidade, os quais estão preparados e são conhecedores das necessidades dos profissionais da
contabilidade e atuantes na classe contábil há décadas, colocando para a apreciação da diretoria os nomes
de Juarez Morona e de Dirceu Vaz, os quais foram aprovados por unanimidade para concorrerem à eleição
do dia 01º de novembro para os cargos de presidente e de vice da gestão período 2020/2022,
respectivamente. Hugo exaltou que com certeza a classe terá mais defesa e mais valorização profissional.
No momento da palavra livre, tanto Dirceu, como Morona, bem como alguns diretores, manifestaram-se
para parabenizar o presidente Hugo por tudo o que realizou como comandante na entidade nos últimos 6
anos, fazendo efetivamente diferença em prol dos profissionais da contabilidade, sempre atento as
demandas dos associados. Alguns chegaram a dizer que será difícil ter um presidente que em tão pouco
tempo realize tantas ações para o desenvolvimento da entidade e da classe contábil.

Sábado a bola vai rolar
Publicado em 11/09/2019
Neste sábado, a bola vai rolar na sede campestre Irineu Zanuzzo do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba
para um grandioso evento esportivo de futebol suíço, o III Intercontábeis. O Intercontábeis integra os
estudantes de ciências contábeis e os profissionais da área.
Sao 12 times de futebol no masculino e 02 equipes no feminino, num total de 196 atletas. Além dos
convidados especiais, a bela sede campestre do Sicontiba estará aberta e recebendo ao todo
aproximadamente 250 pessoas.
Dentre as atrações, também haverá truco, árbitros profissionais, cobertura jornalística, música ao vivo,
feijoada (identificados com pulseira) e Chopp de qualidade.
O Sicontiba faz questão de apoiar, promover e prestigiar eventos esportivos como o III Intercontábeis,
buscando essa troca de experiências e um engajamento salutar entre todos os participantes, visando
proporcionar momentos de descontração e uma união ainda maior de toda a classe contábil, tendo um olhar
atento e especial aos estudantes e futuros profissionais da contabilidade.
Igualmente, um bom exemplo foi a recente 18ª Copa Sicontiba, sendo mais um evento de sucesso e que
recebeu inúmeros elogios, em que foi constatado um torneio com excelentes jogos, muita descontração, e
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principalmente, com o fortalecimento dos laços de amizades, imperando a união e o respeito entre todos os
envolvidos.

Na foto: Guilherme Pelanda (CRC Jovem à esquerda), Hugo Catossi (presidente no centro) e Fernando
Palevoda (Diretor à direita).
Maiores informações sobre o 3º Intercontábeis:
Guilherme Pelanda – (41) 9 9822-9428 – pelandaguilherme@gmail.com.

Participe do Sicredi
Publicado em 13/09/2019
O Sicontiba, comprometido em oferecer excelentes serviços e oportunidades aos profissionais da
contabilidade de sua base territorial, recebeu Popke Ferdinand (presidente do Sicredi Campos Gerais PR /
SP), Reinaldo Fernandes (Gerente Regional Sicredi), Marcio Zwierewicz (Diretor Executivo Sicredi) e Bruno
dos Santos (Gerente de Negócios Sicredi) e, na ocasião, o presidente Hugo Catossi, juntamente com as
diretoras do sindicato (Simone Vanni e Juliana Guedes), assinaram parceria, na qual o Sicredi
proporcionará aos profissionais da contabilidade (e respectivos clientes indicados) excelentes serviços
diferenciados e com ótimos preços, inclusive com distribuição de sobras.
Clique aqui e acesse a cesta de serviços diferenciados vinculados à parceria.
Você profissional da contabilidade que tiver interesse, procure o Sicredi na agência Comendador Araújo,
falando com o gerente de negócios Bruno Henrique dos Santos no (41) 3223-8476 / 99688-2626 ou no email: bruno_hsantos@sicredi.com.br.
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Momento da Reunião e assinatura do convênio pelo presidente Hugo.

Eleições Sicontiba Gestão 2020 a 2022 EDITAL de abertura de prazo para eventual impugnação de
nomes
Publicado em 16/09/2019
ELEIÇÕES SINDICAIS
O Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região Metropolitana, no uso de suas
atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, comunica aos interessados que se
encerrou no último dia 12/09/2019 o prazo para registro de chapas às eleições do próximo dia 01º de
novembro de 2019, para a Gestão 2020/2022, tendo-se inscrito chapa única, correndo a partir desta data
o prazo de 03 (três) dias para eventual impugnação de nomes dos membros concorrentes, cuja
relação ora se publica. DIRETORIA EXECUTIVA – Presidente: Juarez Tadeu Morona Filho; VicePresidente: Dirceu Tadeu Vaz; Diretor de Administração: José Carlos Lada; Diretor de Finanças: José
Eurides Borges Filho; Diretor de Relações Institucionais: Luciano Ramos Barboza; Diretora de Assuntos
Culturais: Juliana Bertol Guedes; Diretor de Patrimônio: Claudecir José Munhoz; Diretora de Assuntos
Assistenciais: Simone Vanni Soares; Diretor de Eventos Sociais e Recreativos: Bruno Mezaroba
Vosgerau; Diretor de Cursos e Palestras: Juarez Dallagrana de Oliveira; Diretor de Esportes: Fernando
Palevoda. SUPLENTES DA DIRETORIA EXECUTIVA – Suplente do Diretor de Administração: Angelita
Roza Lopes; Suplente do Diretor de Finanças: Antonio Moacir Pozzobon; Suplente do Diretor de Relações
Institucionais: Adir Gnoatto; Suplente da Diretora de Assuntos Culturais: Joao Jaime Nunes
Ferreira; Suplente do Diretor de Esportes: Daniel Antonio Zanuzzo; Suplente da Diretora de Assuntos
Assistenciais: Jose Luiz Alves Moreira; Suplente do Diretor de Eventos Sociais e Recreativos: Valmir dos
Santos Pereira; Suplente do Diretor de Cursos e Palestras: Claudete Aparecida Plucinski; Suplente do
Diretor de Patrimônio: Carin Cristina Cipriani Poffo. CONSELHO FISCAL EFETIVOS – Armando Santos
Lira; Jordão Andre Pesch; Tânia Terezinha Dobrovolski. SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL – Carlos
Thadeu Fedalto; Ozires Kloster; Sergio Domingues da Silva. Todas as informações sobre o pleito poderão
ser obtidas na Secretaria do SICONTIBA.
Curitiba, 16 de setembro de 2019.
PEDRO HUGO CATOSSI
Presidente
Palestra do Juiz Marlos Melek no Sicontiba
Publicado em 18/09/2019

Na noite do dia 17/09, o Sicontiba recebeu o excelentíssimo Juiz Marlos Melek, o qual, sendo um dos
responsáveis pelo texto aprovado da reforma trabalhista, proferiu uma palestra falando sobre o que mudou
com a nova legislação, em especial sobre as novas possibilidades legais que podem ajudar os empresários
a alavancarem o seu negócio, destacando a importância do contador junto aos respectivos clientes no
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momento da orientação adequada. O evento foi coroado com importantes aprendizados de atualização
profissional, encerrando-se às 22h00.

Representantes do Sicredi, Diretora Simone do Sicontiba e Juiz Marlos Melek.
Os convidados que estiveram presentes são associados do Sicontiba e respectivos funcionários, os quais
elogiaram a palestra e a estrutura oferecida pelo Sicontiba, em especial fazendo menção a bela sede
construída.
O evento ocorreu em parceria com o Sicredi, e o gerente de agência Marcio Bueno, acompanhado do
gerente de investimentos Fernando Carvalho, fez uma breve explanação sobre o que está disponibilizado
aos profissionais da contabilidade (e respectivos clientes indicados) via convênio com o Sicontiba, contando
com excelentes serviços diferenciados e com ótimos preços, inclusive com distribuição de sobras.

Clique aqui e acesse a cesta de serviços diferenciados vinculados à parceria.
Na data de hoje, os alimentos arrecadados serão entregues à Paróquia Nossa Senhora das Graças e Santa
Gema Galgani.
Você profissional da contabilidade que tiver interesse, procure o Sicredi na agência Comendador Araújo,
falando com o gerente de negócios Bruno Henrique dos Santos no (41) 3223-8476 / 99688-2626 ou no email: bruno_hsantos@sicredi.com.br ou no marcio_bueno@sicredi.com.br.

Convocação! Eleições Sicontiba – Gestão 2020/2022 – dia 1º de novembro de 2019 – Chapa única
inscrita
Publicado em 20/09/2019
CONVOCAÇÃO ELEIÇÃO SINDICAL
O Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região Metropolitana, no uso de suas
atribuições estatutárias e respeitada a legislação sindical em vigor, CONVOCA os associados (exceto
estudantes), quites com a Tesouraria e em pleno gozo de seus direitos estatutários, para comparecerem
às eleições da nova Diretoria do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba – Gestão 2020/2022, que
será no próximo dia 01º de novembro de 2019, a ser realizada na sede administrativa do SICONTIBA –
Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, localizada na Avenida Senador Souza Naves nº. 381, em
Curitiba/PR, na SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná (para os contabilistas associados lá
empregados) e na COPEL – Companhia Paranaense de Energia (para os contabilistas associados lá
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empregados), no horário das 9h00min às 17h00min. Foi inscrita chapa única, cuja relação de nomes dos
candidatos ora se informa: DIRETORIA EXECUTIVA – Presidente: Juarez Tadeu Morona Filho; VicePresidente: Dirceu Tadeu Vaz; Diretor de Administração: José Carlos Lada; Diretor de Finanças: José
Eurides Borges Filho; Diretor de Relações Institucionais: Luciano Ramos Barboza; Diretora de Assuntos
Culturais: Juliana Bertol Guedes; Diretor de Patrimônio: Claudecir José Munhoz; Diretora de Assuntos
Assistenciais: Simone Vanni Soares; Diretor de Eventos Sociais e Recreativos: Bruno Mezaroba
Vosgerau; Diretor de Cursos e Palestras: Juarez Dallagrana de Oliveira; Diretor de Esportes: Fernando
Palevoda. SUPLENTES DA DIRETORIA EXECUTIVA – Suplente do Diretor de Administração: Angelita
Roza Lopes; Suplente do Diretor de Finanças: Antonio Moacir Pozzobon; Suplente do Diretor de Relações
Institucionais: Adir Gnoatto; Suplente da Diretora de Assuntos Culturais: Joao Jaime Nunes
Ferreira; Suplente do Diretor de Esportes: Daniel Antonio Zanuzzo; Suplente da Diretora de Assuntos
Assistenciais: Jose Luiz Alves Moreira; Suplente do Diretor de Eventos Sociais e Recreativos: Valmir dos
Santos Pereira; Suplente do Diretor de Cursos e Palestras: Claudete Aparecida Plucinski; Suplente do
Diretor de Patrimônio: Carin Cristina Cipriani Poffo. CONSELHO FISCAL EFETIVOS – Armando Santos
Lira; Jordão Andre Pesch; Tânia Terezinha Dobrovolski. SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL – Carlos
Thadeu Fedalto; Ozires Kloster; Sergio Domingues da Silva. Todas as informações sobre o pleito poderão
ser obtidas na Secretaria do SICONTIBA.
Curitiba, 20 de setembro de 2019.
PEDRO HUGO CATOSSI
Presidente

Sicontiba apoia o evento SEMINÁRIO: ISS - CURITIBA, ICM'S e MEDIDA PROVISÓRIA DA
LIBERDADE ECONÔMICA, dia 30/09/2019, no CRCPR
Publicado em 23/09/2019

Inscrições: https://www2.crcpr.org.br/desenprofi/portal/eventos/detalhe/446

Realizado o 3º Intercontábeis – Torneio de Futebol Suíço dos Estudantes de Ciências Contábeis do
Paraná
Publicado em 23/09/2019
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Foi realizado o 3º torneio de futebol suíço entre estudantes de ciências contábeis, profissionais da área e
entusiastas da classe, na sede campestre Irineu Zanuzzo do Sicontiba, em Colombo.
Hugo Catossi, presidente do Sicontiba, disse: “A bola rolou mais uma vez em nossa linda sede campestre,
desta feita para a 3ª edição do campeonato Intercontábeis. É uma alegria imensa ver os atuais e futuros
profissionais da contabilidade interagindo na sede campestre dos Associados do Sicontiba. Sede campestre
esta, em Colombo, que recebe muitas visitas dos associados e convidados. Parabenizo de um modo geral
todos os participantes, pois com certeza houve uma integração positiva e ganharam mais amigos.
Parabenizo também a todos os membros da Comissão do Jovem Contabilista do CRCPR, em especial o
jovem Guilherme Pelanda pelo excelente trabalho que desenvolve.

Ao todo estiveram presentes na sede campestre aproximadamente 250 participantes, sendo 196 atletas, 12
times masculinos e 02 equipes femininas.
Houve muita descontração e troca de experiências entre todos os envolvidos, atletas, estudantes,
profissionais da contabilidade, diretores do Sicontiba e convidados, além de novos laços de amizade terem
sido firmados.
O evento é uma iniciativa da Comissão de Jovens Lideranças Contábeis no Paraná (CRC Jovem PR) em
parceria com o Sicontiba e visa que os estudantes possam se aproximar da profissão, ampliando as redes
de contatos, o network, trocando experiências com os profissionais da contabilidade, além da integração
com a classe contábil e com o Sicontiba.

Na foto: representando o presidente do Sicontiba Hugo Catossi, o Secretário Geral José Carlos Lada ao
centro; representando o CRC Jovem PR, à esquerda Guilherme Pelanda e à direita Daniella Novak.
Clique aqui e confira o vídeo oficial do evento e do cerimonial de encerramento.
Clique aqui e confira todas as fotos do evento.
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Após a premiação e cerimônia de encerramento, houve uma feijoada (com muita música ao vivo e diversão)
de integração entre todos da classe contábil e convidados.
O Sicontiba apoiou o evento, que contou com patrocinadores, como as empresas: Domínio Sistemas, MV
Contabilidade, Pelanda Contabilidade, Lecheta Contabilidade, RDW Soluções Contábeis, Contabilidade
Iguaçu, Bonsenhor Contabilidade, Novak Contabilidade, ContabilizAqui e Lopes & Sprada Contabilidade.

Palestra 01/Outubro no CRCPR “Novidades REDESIM”
Publicado em 25/09/2019

Funcionários contadores da COPEL rejeitam proposta da empresa
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O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, acompanhado do vice, Juarez Morona, do diretor Adir Gnoatto, do
delegado sindical Ubirajara Antonio, e do assessor jurídico Ricardo Weber, presidiu a assembleia realizada
na Copel (Km3) nesta data, dia 11/10, com os profissionais da contabilidade da empresa, falando
inicialmente sobre disruptura das negociações e sobre as reuniões que o Sicontiba participou junto com os
demais sindicatos e a diretoria, além de mencionar os itens da proposta apresentada para o Acordo Coletivo
de Trabalho período 2019/2021, o que foi negado dos pleitos reivindicados, bem como as justificativas da
Copel, lembrando que a proposta é também analisada pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais,
que é um órgão colegiado de caráter consultivo e normativo, integrante da estrutura da Secretaria do
Estado da Fazenda, e que assessora a Comissão de Política Salarial, tendo por membros: I – Secretário de
Estado da Fazenda, que é seu Presidente nato; II – Chefe da Casa Civil; III – Procurador-Geral do Estado;
IV – Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; V – Secretário de Estado da
Administração e da Previdência; VI – Secretário Especial da Chefia de Gabinete do Governador; e VII –
Controlador-Geral do Estado; VIII – o Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano.
Após discussão e votação secreta, por maioria foi rejeitada a proposta da empresa para o ACT 2019/2021,
demonstrando a categoria estar insatisfeita com a retirada repentina do abono salarial anual e do terço extra
de férias, benefícios estes que recebem há anos e que contavam para o presente acordo. Ficou
demonstrada a preocupação com a retirada de direitos, a ausência de ganhos reais e a possibilidade de um
retrocesso como um todo.
O Sicontiba encaminhou ofício à empresa, informando a rejeição à proposta de ACT 2019/2021, buscando
também que seja retomada imediatamente a negociação para que hajam avanços concretos, sob pena de
não restar outra alternativa a não ser buscar os órgãos competentes para preservar os interesses da
categoria, podendo-se chegar até mesmo a dissídio e paralização.
Hugo ressaltou a importância da profissão contábil, do técnico em contabilidade e do contador e que estava
muito feliz pela participação maciça dos profissionais da contabilidade, chegando ao número de 80
presentes. Finalizando, mencionou que seu mandato está quase no fim, agradecendo por todo o apoio que
recebeu ao longo dos anos, referendando o nome de Juarez Morona (esteve presente) para o comando da
entidade na gestão 2020/2022, convocando os associados copelianos a votarem no dia 01º de novembro,
chapa única + Defesa e Valorização da classe contábil.
Aguardem mais informações, o bicho vai pegar!
Vamos à luta!

Palestra na Tuiuti sobre o Sindicato e sua importância para o profissional da Contabilidade
Em 15/10/2019
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Sanepar conquista Troféu Transparência 2019
Publicado em 18/10/2019
A Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar recebeu na noite do dia 15/10/2019, em São Paulo, o
Troféu Transparência ANEFAC edição 2019 na categoria de Companhias com receita líquida até R$ 5
Bilhões. O prêmio é uma iniciativa da ANEFAC – Associação Nacional dos Executivos de Finanças,
Administração e Contabilidade em parceria com a Fipecafi – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras e Serasa Experian. O prêmio reconhece publicamente a qualidade e transparência
na apresentação das demonstrações contábeis.

Na foto, da esquerda para a direita, Pedro Lucio Siqueira Farah (Conselheiro da ANEFAC), Abel Demetrio
(Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Sanepar, e Ozires Kloster (Gerente Contábil da
Sanepar e membro do Conselho Fiscal do Sicontiba).
Para estar entre as vencedoras, a Sanepar atendeu a critérios técnicos, como qualidade e grau das
informações contidas nas demonstrações financeiras e notas explicativas, clareza do Relatório da
Administração e sua consistência com as informações divulgadas, e ainda aderência integral às normas
contábeis.
“A Sanepar foi uma das primeiras Companhias a se adequar aos parâmetros da Lei das Estatais,
reforçando assim o processo de governança e transparência na elaboração e divulgação do Relatório da
Administração e das Demonstrações Contábeis. O Brasil pede transparência e a sociedade valoriza as
empresas transparentes”, disse Ozires Kloster, Gerente Contábil da Sanepar.
Ozires parabeniza todos os profissionais envolvidos nos processos que embasam a elaboração dos
relatórios contábeis. “São profissionais comprometidos, éticos e qualificados. É uma equipe dedicada para a
obtenção de excelentes resultados para a Companhia”.
O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, por sua vez, também acredita que uma equipe comprometida e
com alto conhecimento técnico gera ótimos resultados. Ele aproveitou a oportunidade para elogiar o
trabalho dos profissionais da contabilidade da empresa.
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“É uma grande satisfação ter o gerente contábil da Sanepar Ozires como diretor do Sicontiba, o qual
contribui com o desenvolvimento da entidade sem nenhum interesse pessoal ou financeiro. Parabenizamos
ele e a todos os contadores da Sanepar que prestam excelentes serviços à empresa, sendo uma soma de
fatores para essa conquista tão importante. As empresas e os órgãos públicos serão reconhecidos quando
forem constatadas pela sociedade a prestação de excelentes serviços com ética, transparência e
integridade. A Sanepar e os seus contadores estão de parabéns, vocês engrandecem e enchem o Sicontiba
e a classe contábil do Paraná de orgulho, disse Hugo.
AVALIAÇÃO – O julgamento do Prêmio é feito por alunos dos cursos de mestrado e doutorado em
Controladoria e Contabilidade da Universidade de São Paulo (USP), tendo sido avaliadas mais de 2.000
Demonstrações Financeiras.

Sicontiba em evento da Sicredi

Nova Diretoria do Sicontiba eleita
Publicado em 04/11/2019

Hugo Catossi (atual presidente) e Juarez Morona (presidente eleito)
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No dia 1º de novembro, por decisão dos profissionais da contabilidade associados ao Sindicato dos
Contabilistas de Curitiba e Região Metropolitana (Sicontiba), a Chapa + Defesa e Valorização da classe
contábil foi eleita com 93% dos votos válidos. Juarez Morona foi eleito como presidente para um mandato
único de três anos, gestão 2020/2022.

O primeiro a votar foi o associado e presidente do CRCPR e da Junta Comercial do Paraná, Contador
Marcos Rigoni.

Sede do Sicontiba movimentada no dia da eleição.
A eleição deste ano reflete o ótimo momento pelo qual passa o Sicontiba. Houve a inscrição de chapa
única, o que reforça a aprovação dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela atual gestão desde
2014.
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Votação na Sanepar (urna 02)

Votação na Copel (urna 03)

Na foto: Dolores (associada e presidente de mesa), Dermeval (associado remido e mesário) e Pedro Vitor
(associado remido e mesário) recebendo agradecimento de Hugo pela colaboração e tranquilidade nos
trabalhos realizados.
A votação foi realizada no Sicontiba, na Sanepar e na Copel. Participaram como presidentes de mesa os
associados(as) Dolores Biasi Locatelli, Josefa Lindete de Oliveira e Ubirajara Antonio; e como mesários os
associados(as) Dermeval Alves de Araujo Filho, Pedro Vitor da Silva, Valdecir Helio Pompermaier, Luiz
Carlos Alves da Silva, Ednaldo Menino da Silva Junior e Vinicius Luiz de Oliveira Camilo.
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Após a apuração dos votos e vitória da chapa única, Hugo Catossi falou aos presentes: “É um momento
feliz e importante para a entidade, de renovação do corpo diretivo para os próximos 3 anos. Noto que os
associados reconheceram o nosso trabalho sério, responsável e com resultados, vindo na sede votar,
mesmo não sendo obrigatório. A aprovação na sede do Sicontiba foi de 93,33%; na Sanepar 100% e na
Copel 87,5%. Em suma, uma aprovação pelos associados de 93,07%. Agradeço aos profissionais da
contabilidade da Sanepar e da Copel, bem como os demais associados que vieram até a sede do Sicontiba
para exercer o direito ao voto e rever os amigos”.

Por sua vez, Juarez Morona, presidente eleito para a gestão 2020/2022, agradeceu o presidente Hugo, a
diretoria e os associados pela confiança depositada na sua pessoa para assumir o comando da entidade
pelos próximos 3 anos, comprometendo-se em realizar uma ótima gestão em prol dos profissionais da
contabilidade de Curitiba e Região Metropolitana.
DIRETORIA EXECUTIVA ELEITA – GESTÃO 2020-2022
Presidente
Juarez Tadeu Morona Filho
Vice Presidente
Dirceu Tadeu Vaz
Diretor de Administração
José Carlos Lada
Diretor de Finanças
José Eurides Borges Filho
Diretor de Relações Institucionais
Luciano Ramos Barboza
Diretora de Assuntos Culturais
Juliana Bertol Guedes
Diretor de Patrimônio
Claudecir José Munhoz
Diretora de Assuntos Assistenciais
Simone Vanni Soares
Diretor de Eventos Sociais e Recreativos
Bruno Mezaroba Vosgerau
Diretor de Cursos e Palestras
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Juarez Dallagrana de Oliveira
Diretor de Esportes
Fernando Palevoda
SUPLENTES DA DIRETORIA
Suplente do Diretor de Administração
Angelita Roza Lopes
Suplente do Diretor de Finanças
Antonio Moacir Pozzobon
Suplente do Diretor de Relações Institucionais
Adir Gnoatto
Suplente da Diretora de Assuntos Culturais
Joao Jaime Nunes Ferreira
Suplente do Diretor de Esportes
Daniel Antonio Zanuzzo
Suplente da Diretora de Assuntos Assistenciais
Jose Luiz Alves Moreira
Suplente do Diretor de Eventos Sociais e Recreativos
Valmir dos Santos Pereira
Suplente do Diretor de Cursos e Palestras
Claudete Aparecida Plucinski
Suplente do Diretor de Patrimônio
Carin Cristina Cipriani Poffo
CONSELHO FISCAL
Efetivos
Armando Santos Lira
Jordão Andre Pesch
Tânia Terezinha Dobrovolski
Suplentes
Carlos Thadeu Fedalto
Ozires Kloster
Sergio Domingues da Silva
Base territorial do Sicontiba
Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina
Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba,
Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Porto Amazonas, Quatro
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Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do
Paraná.

Edital de Resultado da Eleição Sicontiba – Gestão 2020/2022
Publicado em 05/11/2019
RESULTADO DA ELEIÇÃO SICONTIBA
Gestão 2020/2022
O Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, no uso de suas atribuições estatutárias e
respeitada a legislação sindical em vigor, torna público que no dia 01º de novembro de 2019 foi realizada a
eleição da nova Diretoria do SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA para o triênio
2020/2022, tendo sido eleitos os seguintes associados para comporem os seus órgãos de
Administração e Representação: DIRETORIA EXECUTIVA – Presidente: Juarez Tadeu Morona
Filho; Vice-Presidente: Dirceu Tadeu Vaz; Diretor de Administração: José Carlos Lada; Diretor de Finanças:
José Eurides Borges Filho; Diretor de Relações Institucionais: Luciano Ramos Barboza; Diretora de
Assuntos Culturais: Juliana Bertol Guedes; Diretor de Patrimônio: Claudecir José Munhoz; Diretora de
Assuntos Assistenciais: Simone Vanni Soares; Diretor de Eventos Sociais e Recreativos: Bruno Mezaroba
Vosgerau; Diretor de Cursos e Palestras: Juarez Dallagrana de Oliveira; Diretor de Esportes: Fernando
Palevoda. SUPLENTES DA DIRETORIA EXECUTIVA – Suplente do Diretor de Administração: Angelita
Roza Lopes; Suplente do Diretor de Finanças: Antonio Moacir Pozzobon; Suplente do Diretor de Relações
Institucionais: Adir Gnoatto; Suplente da Diretora de Assuntos Culturais: Joao Jaime Nunes
Ferreira; Suplente do Diretor de Esportes: Daniel Antonio Zanuzzo; Suplente da Diretora de Assuntos
Assistenciais: Jose Luiz Alves Moreira; Suplente do Diretor de Eventos Sociais e Recreativos: Valmir dos
Santos Pereira; Suplente do Diretor de Cursos e Palestras: Claudete Aparecida Plucinski; Suplente do
Diretor de Patrimônio: Carin Cristina Cipriani Poffo. CONSELHO FISCAL EFETIVOS – Armando Santos
Lira; Jordão Andre Pesch; Tânia Terezinha Dobrovolski. SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL – Carlos
Thadeu Fedalto; Ozires Kloster; Sergio Domingues da Silva. Na urna 01 instalada na sede do Sicontiba
houve aprovação por 93,33% dos votantes. Na urna 02 instalada na sede da Sanepar houve aprovação por
100% dos votantes. Na urna 03 instalada na Copel houve aprovação por 87,5% dos votantes. Em resultado
final de apuração de votos, constatou-se a aprovação por 93,07% do total dos votantes.
A posse e a transmissão de cargos dar-se-á até o décimo dia do mês de janeiro de 2020, conforme artigo
68 do estatuto da entidade.
Curitiba, 05 de novembro de 2019.
PEDRO HUGO CATOSSI

Curso Online – IFRS – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas – Vale 15 pontos no programa
EPC
Publicado em 05/11/2019
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Sicontiba apoia destinação do Imposto de Renda devido para projetos dos Amigos do Hospital de
Clínicas
Publicado em 07/11/2019

Carta de apoio a chapa única que concorre a eleição do CRCPR
Publicado em 13/11/2019

Prezados(as) profissionais da contabilidade de Curitiba e Região Metropolitana,
Apoiamos a Chapa 1 (única) que concorre às eleições CRCPR/2019 para renovação de 1/3 (um terço) do
plenário do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, pedindo nesta oportunidade o seu apoio,
mesmo sendo chapa única, votando nos dias 19 e 20/11 pela internet, das 08h00 às 18h00.
O CRCPR é parceiro do Sicontiba e da classe contábil de Curitiba e Região há muitos anos.
O Sicontiba contribuiu com a regulamentação da profissão em 27 de maio de 1.946.
É fato histórico que o Sicontiba coordenou a instalação e contribuiu diretamente para a constituição do
Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, auxiliando na eleição do primeiro presidente, sendo no total
9 membros, dos quais 6 contadores e 3 guarda-livros, inclusive na época tendo cedido espaço provisório
para o funcionamento do CRCPR.
O CRCPR é uma autarquia federal que tem a finalidade de registro e fiscalização do exercício profissional,
sendo essencial no controle do exercício da profissão contábil. Sem o trabalho de fiscalização, qualquer um
na prática poderia vir a exercer a profissão, ou seja, não teríamos um ambiente propício para executar essa
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nobre atividade e os prejuízos a sociedade poderiam ser imensos. Também contribui muito com a
valorização da profissão, extirpando os inabilitados e protegendo os bons profissionais, além de verificar se
o trabalho executado está de acordo com a legislação. Por tudo isso, proporciona a sociedade bons
serviços profissionais.
Importante ressaltar que a contabilidade é a segunda ciência e profissão a conseguir, mediante lei, a
aplicação do exame de suficiência, visando “filtrar” e disponibilizar no mercado a possibilidade de atuação
apenas por profissionais que conhecem a ciência contábil e que estejam minimamente habilitados para
tanto.
O sistema CFC/CRCs também promove o programa de educação profissional continuada, garantindo assim
um aprimoramento intelectual constante para que sejam executados excelentes serviços com uma
remuneração mais justa.
O CRCPR é muito bem administrado, tendo a área de governança e integridade e os órgãos de controles
elogiam a atuação da Autarquia.
No Paraná, face a boa gestão de que se sucede, tem uma excelente sede em Curitiba (e outras tantas
espalhadas no Estado), o que é um orgulho para toda a classe.
Apoiamos a Chapa 1 (única) e o futuro presidente Laudelino Jochem pelos seguintes motivos:
Seus componentes não são remunerados, visto que os cargos são honoríficos.
Sobretudo, pelo fato de que o futuro presidente é um profissional que orgulha a nossa classe, tratando-se
de um excelente palestrante e autor de diversos livros, sendo um profissional e empresário da contabilidade
de reputação ilibada, reconhecido pelo seu notório conhecimento e alto gabarito técnico. O mesmo sempre
se dispôs em colaborar com o Sicontiba, 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.
Ante a conduta ética que é marca do seu ser, confiamos que de forma alguma haverá qualquer intenção de
se perpetuar no cargo ou utilizá-lo para interesses pessoais, visto seu caráter e boas práticas, já sendo bem
sucedido profissionalmente e financeiramente.
Protegendo o mercado de trabalho do técnico em contabilidade, do contador, do perito contábil, do auditor
contábil e das diversas atividades específicas (privativas e não privativas) que a profissão proporciona,
desnecessário dizer da importância do CRC à classe contábil e à sociedade como um todo.
Assim, exerça o seu papel de cidadão e de profissional da contabilidade participante da sua classe, votando
conscientemente.
Atenciosamente,
Hugo Catossi
Presidente do Sicontiba

Evento 19/11 no CRCPR – Registro de Empresas Processo Eletrônico
Publicado em 14/11/2019
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Contadores da COPEL aprovam nova proposta da empresa de ACT e PLR-2019
Publicado em 18/11/2019

O presidente do Sicontiba, Hugo Catossi, acompanhado do diretor Adir Gnoatto, do delegado sindical
Ubirajara Antonio, e do assessor jurídico Ricardo Weber, presidiu a assembleia realizada na Copel (Km3)
nesta data, dia 18/11, com os profissionais da contabilidade da empresa, falando inicialmente sobre o
desenrolar das negociações com a diretoria da Copel, lembrando que na assembleia anterior havia sido
negada de forma ampla a proposta apresentada para o Acordo Coletivo, em especial ante a tentativa de
retirada do abono e do terço de férias extra.
Hugo demonstrou que, após mais algumas reuniões realizadas e a insistência do Sicontiba por avanços, a
Copel reconsiderou sua posição e apresentou nova proposta de forma definitiva, incluindo novamente o
abono e o terço extra de férias, além de propor o reajuste de 2,92% nos salários e auxílios (exceto creche),
a manutenção de conquistas anteriores e a validade de 1 ano para o ACT.
Após discussão e votação secreta, por maioria foram APROVADAS as propostas da empresa para o
Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020 (55 SIM – 29 NÃO) e para a PLR-2019 (76 SIM – 08 NÃO).
O Sicontiba encaminhará ofício à empresa, ainda hoje, informando a aprovação da proposta de ACT
2019/2020, visando que o pagamento do abono se dê ainda neste mês.
Hugo ressaltou a importância da profissão contábil, do técnico em contabilidade e do contador e que estava
muito feliz pela participação maciça dos profissionais da contabilidade, chegando ao número de 72
presentes, mais os 12 votos eletrônicos.
Foi fixado também o valor de 1 dia de trabalho a título de contribuição negocial (valendo como associativa),
como contrapartida pelas negociações e fortalecimento sindical, o qual será descontado em folha, salvo
para aqueles que apresentarem oposição por escrito no Sicontiba (mediante protocolo) em até 10 dias,
contados do dia seguinte a aprovação do ACT.

Relatório de Gestão do Sicontiba
Publicado em 25/11/2019
Sicontiba + que um sindicato, o SEU sindicato!
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Aos Diretores(as), Delegados(as) e Associados(as) do Sicontiba,
Clique aqui ou sobre a imagem acima para ter acesso ao Relatório de Gestão.
De forma resumida, é possível visualizar a fala do presidente Hugo Catossi sobre algumas atividades
desenvolvidas, as ações de defesa e valorização em prol dos profissionais da contabilidade de Curitiba e
Região Metropolitana, sua saudação final de agradecimento e votos de sucesso a nova gestão vindoura,
alguns e-mails de elogios, alguns fatos marcantes na história do Sicontiba (como a construção da nova
sede administrativa), bem como links de acesso direto as principais ações divulgadas, documentos, artigos,
entrevista, notas de repúdio e conquistas.

Última Reunião de Diretoria da Gestão 2017 2019 do Sicontiba é marcada por homenagens ao
presidente Hugo
Publicado em 02/12/2019
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Na foto, Hugo Catossi, finalizando suas gestões 2014/2016 e 2017/2019.
No dia 29 de novembro, o presidente do Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba), Hugo Catossi,
presidiu a última reunião de diretoria do sindicato na gestão 2017/2019, ocasião em que foram discutidos
vários assuntos de interesse da entidade e dos profissionais da contabilidade, além de uma noite de muitos
elogios e homenagens a Hugo, pelo seu belo trabalho nos últimos 6 anos a frente do Sicontiba.
Hugo, por sua vez, agradeceu a todos os elogios recebidos, apresentando no início um vídeo emocionante
motivacional (clique aqui) e ao final deixando uma linda mensagem para reflexão (clique aqui).

O Tesoureiro Geral José Eurides fez uma apresentação, comparando receitas e despesas nos últimos anos,
bem como apresentando a previsão orçamentária para 2020, a qual foi aprovada em assembleia por
unanimidade pelos associados presentes.
Em relação à contribuição associativa para o exercício de 2020, foi aprovada a manutenção dos mesmos
valores aplicados nos últimos anos, quais sejam: a partir de R$ 290,00 (parcela única anual) até o fim de
janeiro/2020 para os profissionais habilitados e R$ 150,00 para os estudantes de ciências contábeis.
Em relação à contribuição sindical (facultativa) para o exercício de 2020, foi aprovada em assembleia a
manutenção do mesmo valor aplicado em 2019, qual seja: R$ 169,00 até 28/02/2020 para os profissionais
liberais e autônomos e 1 dia de trabalho (conforme a CLT) para os empregados profissionais da
contabilidade.
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O presidente Hugo também deu posse à nova delegada, Contadora Glauciane Borato (representará a
entidade na cidade de Colombo), a qual agradeceu pela oportunidade e afirmou o compromisso de agir
como um elo de ligação com os profissionais da região, levando as sugestões e reivindicações dos mesmos
ao conhecimento dos dirigentes do sindicato na busca de soluções e esclarecimentos.

O Palestrante e vice presidente do CRCPR, senhor Laudelino Jochem, teceu elogios a gestão do presidente
Hugo, recebendo em mãos o Relatório de Gestão e comentando a recente eleição no CRCPR para
renovação de 1/3 do plenário, bem como sua expectativa em relação a sua candidatura à presidência da
Autarquia (chapa única), demonstrando que está com muita vontade de trabalhar pela classe contábil e que
contará com o apoio de profissionais experientes, a exemplo dos ex-presidentes do órgão.

Clique aqui ou na imagem abaixo e acesse o relatório de Gestão.
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Na foto, Juarez Morona (presidente eleito gestão 2020/2022), enaltecendo o trabalhado desenvolvido pelo
presidente Hugo nos últimos 6 anos, agradecendo os diretores e associados pela confiança depositada na
sua pessoa e reafirmando o seu compromisso de exercer a partir de 01/01/2020 o cargo de presidente do
Sicontiba por mais defesa e valorização da classe contábil.
Estiveram presentes os ex-presidentes do CRCPR, Antônio Carlos Doro e Nelson Zafra; o Vice-presidente
de Administração e Finanças do CRCPR, Laudelino Jochem; o Diretor Superintendente do CRCPR, Gerson
Luiz Borges de Macedo; o professor, mestre e associado, Luiz Carlos de Souza; o presidente eleito da
ACCPR para a gestão 2020/2022, Moacir Baggio; a conselheira do CRCPR, Denise Maria de Oliveira; o
associado do Sicontiba, José Carlos Miranda; e Cristina Medeiros, esposa do presidente do Sicontiba Hugo
Catossi.

Colégio Sesi últimas vagas descontos para dependentes de associados
Publicado em 03/12/2019

Os contabilistas associados ao Sicontiba (Sindicato dos Contabilistas de Curitiba) têm descontos nas
mensalidades da educação infantil, do ensino médio e do ensino médio internacional do Colégio SESI-PR.
São várias unidades do colégio espalhadas por 45 cidades do Estado. Só dentro da base do Sicontiba há
opções em Araucária, Bocaiuva do Sul, Campo Largo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Quatro
Barras, Rio Branco do Sul, Rio Negro e São José dos Pinhais.
Para conferir os preços e os descontos, entre em contato diretamente com a unidade desejada e informe
que você é contabilista. Clique aqui para saber onde ficam as unidades do colégio e encontrar os contatos.
COLÉGIO SESI ALTO DA GLÓRIA/FESP – ENSINO MÉDIO – 2020
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Últimas Vagas.
Rua Doutor Faivre, 141 – Alto da Glória – Curitiba – Paraná
TABELA DE PREÇO:
Comunidade e empresas não contribuintes – R$ 540,00
Associados SICONTIBA – R$ 461,00
Cobrança via boleto. Não será cobrada taxa de matrícula.
Horário Aulas: Manhã (07h15 às 12h30).
COLÉGIO SESI SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – ENSINO MÉDIO – 2020.

Últimas Vagas
Avenida Rui Barbosa, 5881 – bairro Afonso Pena – São José dos Pinhais
TABELA DE PREÇO:
Comunidade e empresas não contribuintes – R$ 540,00
Associados SICONTIBA – R$ 461,00
Cobrança via boleto. Não será cobrada taxa de matrícula.
Horário Aulas: Manhã (07h15 às 11h45).
Informações:
Aparecida R. Costa de Freitas
Gerencia Executiva Comercial
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(41) 9 9998-7295
aparecida.costa@sistemafiep.org.br
Clique aqui para conhecer melhor o Colégio SESI-PR.

NOVA PARCERIA Serra Verde Express passeio de trem com desconto de 15%
Publicado em 03/12/2019

Reunião com Sicredi sobre ampliação da parceria
Publicado em 12/12/2019

Conectividade Social – Sicontiba divulga Nota de Inconformismo contra a CEF
Publicado em 16/12/2019
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NOTA DE INCONFORMISMO
Sicontiba divulga Nota de Inconformismo contra a CEF em decorrência dos problemas no acesso à
Conectividade Social e requer soluções concretas.
O Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e região (SICONTIBA), fundado em 1923, manifesta o seu
inconformismo e insatisfação em relação aos problemas verificados no acesso à conectividade
social junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, percebendo o desespero que assola os setores de
recursos humanos dos escritórios de contabilidade, em especial pela grande ociosidade do sistema,
estando quase que sem comunicação.
Muitos serviços dependem do acesso à Conectividade Social e todos são muito importantes, inclusive para
calcular rescisões de contratos laborais, recalcular guias em atraso, verificar saldo do FGTS para fins
rescisórios, dentre outras funcionalidades.
No site http://www.fgts.gov.br/Pages/sou-empregador/conectividade-social.aspx, há menção de que o
sistema é “moderno, ágil, seguro e facilmente adaptável ao ambiente de trabalho, o canal dispõe de
diversas funcionalidades para os usuários (…). Ora ora, não é o que acontece na prática. O que buscamos
é que realmente essas afirmações sejam constatadas na realidade.
Exemplo de mensagem de erro:

Considerando que muitos escritórios estão perto do início da concessão de suas férias coletivas (bem como
alguns de seus clientes), solicitando inclusive a segunda parcela do 13º que vence dia 20/12/2019, e que é
o mesmo dia do prazo para a entrega da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social) – documento este que gera a informação à previdência social através da CEF, gerando
tanto o valor do recolhimento da guia previdenciária quanto do FGTS.
Considerando também que o Sicontiba, como outras entidades contábeis, após receber o alerta do
problema por vários profissionais, tentou contato com a CEF, porém sem sucesso.
Entendemos que é um absurdo todo esse caos nesse período do ano e ainda por cima não ter uma
resposta, sequer tendo alguém ou um canal fácil e eficaz para reclamar e receber soluções.
O Sicontiba não se conforma com tal situação e continuará cobrando uma solução imediata, visando
respostas e soluções concretas em prol da classe contábil de Curitiba e Região.
Curitiba, 16 de dezembro de 2019.
Juarez Morona
Presidente em exercício
SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA
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Conectividade Social – Resposta da CEF
Publicado em 18/12/2019

AO
SICONTIBA
1. Informamos que, no dia 16/12/2019, foi identificada instabilidade no Conectividade Social ICP com
disponibilidade parcial, implicando em dificuldade por parte de algumas empresas, no envio de arquivos via
CNS ICP, quando a CAIXA adotou medidas emergenciais de tratamento e monitoramento das ocorrências.
2. Ao final do dia 16/12/2019, após várias análises no ambiente foi noticiada a solução da ocorrência,
entretanto, em 17/12/2019 novos registros de instabilidade foram identificados.
3. Ontem, após ações de melhorias nos servidores que atendem o Conectividade Social e na rede de
comunicação da operadora provedora dos acessos via internet, foi comunicada a melhoria no desempenho
da aplicação, com expectativa de estabilização com a finalização das as ações corretivas, situação
ratificada, neste momento.
4. Os acompanhamentos realizados demonstram normalidade no quantitativo de transações realizadas, o
que indica a estabilidade das aplicações, entretanto, caso seja identificada alguma instabilidade,
recomendamos aplicar as configurações descritas no documento anexado.
5. Reforçamos a orientação disponibilizada no site CAIXA, para que os empregadores providenciem o envio
dos arquivos com antecedência, de forma a se evitar situações adversas, sejam elas das mais diferentes
naturezas que possam impactar na geração da guia GRF e da GRRF ou prestação de informações
previdenciárias.
6. Permanecemos à disposição antecipando agradecimentos pela parceria e destacando que todas as
medidas devidas por parte da CAIXA estão sendo adotadas para assegurar ao empregador o cumprimento
das obrigações junto ao FGTS e que se mantém o monitoramento permanente pelas áreas responsáveis.
Clique aqui e acesse o guia rápido em PDF.

COMUNICADO SICONTIBA – Recesso – 23/12/2019 a 05/01/2020
Publicado em 18/12/2019

Informamos que o Sicontiba entrará em Recesso no dia 23 de dezembro, retornando a normalidade de
atendimento no dia 06 de janeiro de 2020. A certificação digital permanecerá com atendimento normal
durante o recesso do Sicontiba.
Dúvidas
e
agendamentos,
ligar
para (41)
mail: curitibasenador@solucaodigitalsc.com.br

98512-6134

ou

(41)

3077-3553.

Via

e-

Aproveitamos para desejar a todos boas festas e um ano novo repleto de grandes realizações e conquistas.
A Diretoria. Sicontiba + que um sindicato, o SEU sindicato!
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Considerações Finais
Este relatório de prestação de contas reflete apenas uma parte do dia a dia do Sicontiba.
É um recorte. Aqui está contido um resumo do que nossa gestão fez de mais importante
pelo sindicato e pela classe contábil no ano de 2019.

No Portal da Transparência do Sicontiba, você encontra ainda mais informações. Para
acessá-lo, visite www.sicontiba.com.br/portal-da-transparencia.

Se ainda assim você precisar de alguma informação, por favor, dirija-se até nós. Será um
prazer sanar as suas dúvidas e refletir sobre as suas ideias. Acreditamos no poder da
transparência, da ética e da participação de todos como uma ferramenta de
transformação e desenvolvimento social.

Aliás, essa combinação de transparência, ética e participação é marca da nossa gestão e,
com toda a certeza, foi o principal ingrediente que garantiu uma administração séria e
comprometida no ano de 2019; uma administração de sucesso!

Dirigir uma entidade com uma volumosa disponibilidade financeira é fácil. Agora, no caso
do Sicontiba é um grande desafio, ainda mais com a extinção da obrigatoriedade do
recolhimento da contribuição sindical, que afetou de sobremaneira todo o sistema
sindical, sobrevivendo apenas as entidades que efetivamente atuem em prol da categoria
que representam. Mas, mais uma vez, independentemente disso, no ano de 2019, o
desejo de defender e de valorizar os profissionais da contabilidade foi sempre maior do
que qualquer obstáculo.
Curitiba, 31 de dezembro de 2019.

Sindicato dos Contabilistas de Curitiba
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