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INTRODUÇÃO
Tão grande quanto a responsabilidade de seu negócio, é a sua responsabilidade
em atuar no desenvolvimento das comunidades nas quais a Cattalini está inserida. A
empresa acredita que a função social ultrapassa as relações comerciais e alcança o
progresso econômico e a qualidade de vida de seus colaboradores, de suas famílias, da
comunidade que vive em seu entorno e da sociedade onde está inserida. A empresa olha
para “além de seus muros” e enxerga potencial oportunidade de colaborar com o
desenvolvimento de todos.
As dificuldades enfrentadas pelos mais vulneráveis, particularmente no ano de
2020, trouxeram para a Cattalini maior certeza de que ela está no caminho certo;
atuando de forma responsável e com uma visão de longo prazo, buscando, também, dar
exemplo e inspirar a iniciativa privada local a realizar este papel tão importante na
sociedade.
Desde o ano de 2016 a Cattalini vem trabalhando continuamente no propósito
de interagir de forma integrada e proativa com as comunidades que vivem no seu
entorno, e dentro desta perspectiva, diversas ações socioambientais foram sendo
desenvolvidas, com foco principal nas crianças e adolescentes das escolas estaduais e
municipais “apadrinhadas” pela empresa. Somam-se a essas iniciativas, ações voltadas
ao atendimento de abrigos de idosos, de entidades de assistência às crianças especiais
e de comunidades pesqueiras que estão em situação de vulnerabilidade. Tais ações têm
por base projetos voltados ao esporte, cidadania, educação, cultura, inserção no
mercado de trabalho e conscientização sobre a necessidade de cuidar do meio
ambiente. O ano de 2020 foi particularmente focado na prevenção à COVID-19 e à
garantia da manutenção de uma alimentação digna para as crianças e adolescentes das
escolas localizadas nos bairros próximos à empresa.
A Cattalini adotou práticas de urgência para o enfrentamento da crise gerada pelo
novo coronavírus, visando:
a) Mitigar a fome das crianças e adolescentes matriculadas nas escolas
municipais e estaduais localizadas no entorno da empresa e as
comunidades pesqueiras;
b) Aportar recursos financeiros para equipar o Hospital Regional do Litoral
(referência para atendimento à Covid-19 no litoral) e
c) Incentivar e custear ações de combate e controle ao novo coronavírus
entre os stakeholders da Cattalini.
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POLÍTICA I COMITÊ DE
RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
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POLÍTICA DE RSA
Em 2017 a Cattalini desenvolveu sua Política de Responsabilidade
Socioambiental (RSA), alinhada às melhores práticas de Governança e Compliance,
buscando efetividade, crescimento e perenidade de seus negócios e tendo como
diretriz o atendimento principal às crianças e adolescentes das comunidades
carentes do seu entorno.
Os objetivos de atuação da política de RSA são:
•

•
•

Desenvolver uma relação de respeito e confiança mútua, promovendo o
diálogo, o engajamento e convivência harmônica com a comunidade aonde
atua;
Contribuir para o desenvolvimento local considerando os aspectos peculiares
como principais necessidades, a cultura e também a realidade dos diferentes
stakeholders (comunidades, governo, fornecedores, empregados, empresa).
Promover o fortalecimento da imagem e reputação da empresa que sejam
adequadas à perenidade do desenvolvimento das suas atividades e objetivos.

A Política também abarca uma série de princípios da atuação socioambiental,
quais sejam:
•
•
•
•
•

Respeitar o Código de Ética e Conduta da empresa e a política anticorrupção;
Desenvolver sempre uma gestão consciente e responsável, priorizando a
vida, saúde e segurança de seus trabalhadores e comunidades vizinhas;
Atuar com responsabilidade ambiental;
Evitar ações que sejam substitutivas de responsabilidades legais de
autoridades públicas; e
Respeitar a segregação de papéis entre a empresa e órgãos governamentais,
definindo previamente sua atuação como patrocinadora, mantenedora ou
doadora.

COMITÊ DE RSA
Todos os projetos que visam o desenvolvimento e fortalecimento da
comunidade e território onde a Cattalini está inserida, sejam eles desenvolvidos via
recursos próprios da empresa ou incentivados, passam por uma avaliação criteriosa
do Comitê de Responsabilidade Socioambiental, hoje formado pelos seguintes
executivos:
José Paulo Fernandes – CEO
Fábio Martins Jorge – Controller
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Carlos Henrique Kszan – Superintendente de Novos Negócios
Fernando Pereira dos Santos – Gerente de SSPAQ
Fabiana Stieglitz Pio de Abreu – Coordenadora de RH
Ângela Cristina Bahry – Assessora de Diretoria
O Comitê de RSA possui caráter permanente e poder deliberativo para avaliar o
desempenho dos Programas de Desenvolvimento e Fortalecimento da Comunidade e
Território, assim como adotar estratégias, políticas e diretrizes para a evolução dos
mesmos, atuando de forma imparcial, vinculado aos princípios de ética e
transparência, os quais estão profundamente ligados à Política de RSA, publicada no
site da empresa: www.cattaliniterminais.com.br/responsabilidade.
Uma das ações internas relevantes para o funcionamento do Comitê, foi a
integração em julho de 2020 da coordenadora de Recursos Humanos da empresa. O
intuito da ação, foi ampliar as perspectivas e sinergias entre os públicos internos e
externos da Cattalini vinculados a aspectos socioambientais corporativos.
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PROGRAMAS DE
DESENVOLVIMENTO E
FORTALECIMENTO DA
COMUNIDADE E TERRITÓRIO
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Os Programas de Desenvolvimento e Fortalecimento da Comunidade e Território,
estão norteados pela Política de Responsabilidade Socioambiental da Cattalini.
Os eixos onde a empresa quer gerar impacto positivo por meio dos seus
programas, são definidos nas seguintes áreas:
•
•
•
•

•

Saúde– contribuindo para a melhoria das condições básicas de saúde de
indivíduos e comunidades, implementando ações e projetos nas áreas de
nutrição, prevenção, imunização, tratamento e educação para a saúde.
Educação – Contribuindo para o acesso, permanência e aprimoramento da
qualidade de formação de crianças e adolescentes;
Meio Ambiente – Contribuindo para a conservação, valorização e educação para
o meio ambiente;
Desenvolvimento e bem-estar social – contribuindo para a inclusão e valorização
social, promovendo iniciativas nas áreas de lazer e cultura para melhora da
qualidade de vida e incentivando o desenvolvimento produtivo da comunidade
através de programas de capacitação e outras iniciativas que possam gerar
oportunidades de futuro e;
Segurança Comunitária – incentivando programas de conscientização e educação
para a segurança no entorno dos locais onde existem operações da Cattalini

A Cattalini concretiza seu impacto socioambiental na comunidade e seu território
por meio de três programas:
1) Programa de Investimento e Promoção da Comunidade;
2) Programa de Voluntariado Corporativo;
3) Programa de Ações Emergenciais.

Política Responsabilidade Socioambiental

Comitê RSA

Programas de Desenvolvimento e
Fortalecimento da Comunidade e
Território

1) Programa de
Investimento e
Promoção da
Comunidade

2) Programa de
Voluntariado
Corporativo

3) Programa de Ações
Emergenciais
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PROGRAMA DE INVESTIMENTO E
PROMOÇÃO DA COMUNIDADE
A Cattalini destina doações e patrocínios que, por meio de recursos próprios e
incentivados, apoia projetos de terceira parte tanto na comunidade quanto fora da área
de atuação da empresa, e a projetos próprios, realizados preferencialmente no território
do município de Paranaguá.
Atualmente a Cattalini apoia 20 projetos e/ou ações divididos em dois grupos:
•
•

Projetos de médio e longo prazo;
Projetos e ações pontuais.

Projetos de médio e longo prazo
São projetos de longa duração, apoiados financeiramente via lei de incentivo ou
recurso próprio da empresa e que possuem sustentabilidade e constância nas suas
atividades. Os impactos destes projetos são acompanhados pelo Comitê de
Responsabilidade Socioambiental da Cattalini, em conjunto com profissionais das
áreas atendidas.
Os parceiros destes projetos são entidades e/ou organizações com know-how,
credibilidade comprovada e que desenvolvem os seus programas com metodologia
específica e acompanhamento profissional necessário.
O quadro abaixo mostra os projetos apoiados, um breve descritivo e as
instituições executoras e parceiras da Cattalini.
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Projeto

Patrocínio

APAF

Incentivo Esporte

Pequeno Príncipe

Criança e Adolescente

Leões do Futuro

Incentivo Esporte

Associação Monte Sião

Incentivo Esporte

Abadá Capoeira

Rouanet

Lala Schneider

Recurso Próprio

Filarmônica

Rouanet

Parceiro

Impactos na Comunidade

Para se integrar ao grupo, os alunos precisam atender alguns
Associação de Pais e Amigos do
critérios, como boas notas e uma excelente frequência na
Futsal
escola.

Hospital Pequeno Príncipe

O projeto busca reduzir a mortalidade infantojuvenil, por meio
da associação entre assistência hospitalar, pesquisa científica e
formação de profissionais de saúde.

Associação Cultural e Esportiva
O projeto desenvolve a cidadania, o respeito e a disciplina
Leões do Futuro

Associação Monte Sião

O apoio acontece por meio da Lei de incentivo ao esporte e
revela talentos para a profissionaliação d futsal, com intenso
trabalho sócioeducativo

As aulas são oferecidas gratuitamente para alunos das escolas
Associação Brasileira de Apoio r
“Randolfo Arzua”, “Costa e Silva”, “Bento Munhoz da Rocha”,
Desenvolvimento da Arte “Caic” e a Escola do Campo, na localidade de Amparo, com boa
Capoeira
adesão da comunidade escola.

As aulas e oficinas serão ministradas pelos profissionais do
teatro aos alunos das escolas localizadas no entorno da empresa.
Também farão parte do projeto do Lala Schneider oficinas para a
Escola de Teatro lala Schneider
formação técnica, com aulas gratuitas de cenografia, iluminação,
sonoplastia, interpretação e as demais funções técnicas que
integram a criação de peças teatrais.

Filarmônica Antoninense

Aulas de coral, iniciação musical, formação cidadã

Especialistas da Alegria

Rouanet

Especialistas da Alegria

Atualmente, 25 voluntários levam diversão e mensagens de
otimismo e autoestima aos pacientes, familiares e funcionários
dos Hospitais Erasto Gaertner e Erastinho, em Curitiba. o
objetivo é ampliar o contar com voluntários locais e levar o
grupo para contação de histórias nas escolas localizadas no
entorno da empresa.

Prêmio Cattalini

Recurso Próprio

Prêmio Cattalini

No total, seis alunos são beneficiados anualmente pelo projeto
“Prêmio Cattalini” e podem escolher o curso que preferirem.

Angelina Caron

Idoso

Sociedade Hospitalar Angelina
Caron

Incentivo aplicao ao Fundo do Idoso que abriga os projetos "Mais
Saúde" (que atende mais de 55 mil idosos por ano) e
"radioterapia Moderna", que beneficiou o atendimento diário
de cerca de 250 idosos

Erasto Getner

Idoso

Centro de excelência em diagnóstico e tratamento de câncer,
referência no sul do país. É filantrópico e atende mais de 90% de
Liga Paranaense de Combate ao seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com
Câncer
profissionais altamente capacitados. Tem na sua missão um
compromisso com a sociedade: combater o câncer com
humanismo, ciência e afeto.

Hospital de Clinicas Curitiba

Criança e Adolescente

Ondas da Transformação - Surf nas Escolas

Incentivo Esporte

Complexo Hospital de Clínicas .
CHC
ASPAR

Regaste crianças e adolescentes área vulnerabilidade
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Alunos do Projeto “Prêmio Cattalini”, em parceria com o SENAI.

Edilson Rodrigo de Araújo, cursa Técnico em Portos
“O Senai é uma instituição de renome e o curso tem sido muito bom porque estou aprendendo
muito. Sem essa bolsa de estudos eu não teria condição de pagar um curso como esse e sei que
é importante estudar e me esforçar para ter um futuro muito melhor”.

Luiz Eduardo Marinho, estudo no curso Técnico em Eletromecânica
“Com esse curso eu posso me aperfeiçoar em diversas áreas e quando eu concluir os estudos será
muito importante para entrar no mercado de trabalho e, melhor, ter o Senai no currículo, uma
instituição que tem muito reconhecimento. Eu não teria condição de pagar esse curso se não
fosse a bolsa oferecida pela Cattalini e eu sei que estudar vale a pena”.
Diretor do Senai, Roberto Sgrott
“É importante o engajamento das empresas no ingresso dos jovens no mercado de trabalho.
Reconhecemos a iniciativa da Cattalini em valorizar esses jovens talentos ao dar-lhes a
oportunidade de qualificação e de terem acesso ao mercado de trabalho melhor preparados”.
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Orquestra Filarmônica de Antonina – Polo Paranaguá
Maestro Renan Gonçalves: “O apoio da Cattalini tem sido essencial para que as atividades
possam continuar. Não teríamos a possibilidade de manter o atendimento de forma remota
para nossos alunos se não fosse por meio desta parceria. Desde a impressão das apostilas, até
a gravação das videoaulas, dos salários dos professores, aos serviços de manutenção. Tudo só
tem sido feito por conta desse apoio”.

Projetos e ações pontuais
A empresa apoia e investe em projetos e ações que ocorrem pontualmente,
sendo iniciativas que não têm uma atividade constante no seu modus operandi ou
empreendimentos sociais que precisam de apoio específico para serem alavancados.
O quadro abaixo mostra as iniciativas apoiadas, um breve descritivo e as
instituições executoras e parceiras da Cattalini:
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Projeto

Patrocínio

Parceiro

Hahanaguá

Rouanet

Festival de Teatro de Curitiba

Natal de Paranaguá

Rouanet

Festival de Teatro de Curitiba

Praça CT04

Recurso Próprio

Prefeitura de Paranaguá

Cestas Básicas Provopar

Recurso Próprio

Programa do Voluntariado
Paranaense

Natal Solidário

Recurso Próprio

Escolas localizadas no entorno

Salas Aula Ilha Teixeira

Recurso Próprio

Fundepar, Núcleo Regional de
Educação e Prefeitura de
Paranaguá

Escola Amparo

Recurso Próprio

Prefeitura de Paranaguá

Reforma Escola Bento Rocha

Recurso Próprio

Núcleo Regional de Educação

REBIO Bom Jesus

Recurso Próprio

Sociedade de Preservação em
Vida Selvagem

Observatório Social

Recurso Próprio

Observatório Social

Encontro com a Comunidade

Recurso Próprio

Comunidade do entorno

Teatro hc - Projeto Dedica
Teatro Guaira - Proejto Crianças Especiais

Rouanet
Rouanet

Hospital de Clinicas
Guaira

Impactos na Comunidade
O festival valoriza os artistas locais e traz entretenimento e
diversão para a nossa comunidade, com apresentações gratuitas.
A Cattalini apoia o festival através da Lei Rouanet. Em 2019, o
festival recebeu o Troféu Imprensa como “Melhor Projeto
Cultural” da cidade.
Oferecer arte e cultura à comunidade, com a apfesentação de
espetáculo de qualidade
A praça é um novo espaço de lazer, está localizada na rua Alípio
dos Santos, entre as ruas Francisco Machado e Alzir do Santos
Antunes. O novo espaço tem cerca de 700 m² e possui pista para
caminhada, quadra de futebol de areia, academia ao ar livre e
parquinhos para as crianças. A área possui bancos e lixeiras,
ganhou nova iluminação e o gramado recebeu o plantio de
árvores e flores.
doação de cestas básicas às famílias carentes, e presta apoio à
Creche Irmã Marta e à Associação Rosanna Cattalini, que
atendem mais de 500 crianças e jovens em idade escolar.
Os aluns participam de festa de Natal e receberam cestas básicas
e panetones. Na Municipal Professora Maria Trindade Silva
também foi realizada festa de Natal em 2019 para 119 alunos,
com idades de 5 a 8 anos.
Atualmente, 37 alunos idades entre 11 e 14 anos, estudam na
rede estadual de ensino na localidade, mas utilizam uma sala de
aula emprestada pertencente ao município. Com a nova
estrutura haverá possibilidade de ser oferecida a Educação de
Jovens e Adultos (EJA), evitando que os alunos precisem se
deslocar até Paranaguá para concluir o Ensino Médio.
As obras de reforma na Escola do Campo Amparo incluíram as
reformas do telhado e do piso, substituição da caixa d'Água,
instalação de novas portas, troca dos vidros das janelas, pinturas
interna e externa do prédio, instalação de ar-condicionado e
gerador de energia.
Também a quadra e a horta receberam melhorias. A Cattalini
doou o material e pais, professores e alunos se uniram para
realizar as obras.
A Cattalini Terminais Marítimos iniciou em 2019 o apoio à gestão
de Unidades de Conservação, em especial, à Reserva Biológica
(ReBio) Bom Jesus, que reúne cerca de 35 mil hectares de Mata
Atlântica.
Em todo o Brasil, são cerca de 200 Observatórios Sociais em
funcionamento.
Em Paranaguá, o órgão conta com apoio de 20 profissionais
voluntários como médicos, engenheiros e advogados.
Desde maio de 2009 foram realizadas quase 40 edições do
Encontro com a Comunidade, evento que tem o propósito de
manter e incentivar a comunicação e a integração da empresa
com os cidadãos e instituições do município.

Entrega da “Praça de Bolso” para a comunidade do entorno.
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Prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque:
“Estou muito feliz, porque essa união com a iniciativa privada é reflexo de uma administração
transparente. Agradeço à empresa pela importante parceira e incentivamos que mais empresas
sejam parceiros do município”.

Assinatura do Convênio para construção de salas de aula na Ilha do Teixeira

Chefe do Núcleo Regional de Paranaguá, Clarisse Ubessi
“Os maiores beneficiados desse processo são os alunos e eles precisam realmente dessa nova
escola. A Cattalini está fazendo uma boa ação não apenas para esses estudantes, mas para as
futuras gerações. Com essas novas salas, acredito que mais alunos poderão ser acolhidos e
também outros poderão voltar a estudar”.

Diretor-Presidente do Fundepar, José Maria Ferreira
“Ao participar das demandas da comunidade, a empresa apresenta um exemplo muito positivo.
Essas salas de aula vão facilitar a vida dos alunos que, com o novo espaço, terão mais
dignidade e conforto, incentivando que mais estudantes frequentem as aulas. Fico muito feliz
com essa parceria e espero que tenhamos as mãos entrelaçadas para outras”.
Responsável pela escola do Campo Amparo, professora Luciana Bonafini: "Nossas crianças
estavam ansiosas esperando por essas melhorias e só temos a agradecer todo o empenho que
a Cattalini tem com a nossa escola, seja nesta obra ou nos demais projetos que ela realiza
aqui".
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
O programa de voluntariado da Cattalini foi criado em novembro de 2018 e hoje
conta com aproximadamente 90 voluntários pertencentes ao quadro de colaboradores
da empresa e que dedicam parte de seu tempo livre em ações voltadas às comunidades
de seu entorno.
Há três anos o Grupo de Voluntariado tem desenvolvido diversas ações com a
comunidade do seu entorno, focadas nas áreas de meio ambiente, saúde, cultura,
educação, esporte e bem estar social. A Cattalini apoia e aporta recurso financeiro para
que essas ações sejam realizadas.
Pode-se citar como principais parceiros do Grupo de Voluntariado entidades
como: ASPAR – Associação de Surf de Paranaguá, que desenvolve ações de
conscientização ambiental nas ilhas e escolas do entorno, Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná – com o Programa Justiça dos Bairros, focado na cidadania e justiça para as
comunidades carentes, Projeto Pró- Riso que leva médicos e dentistas para as
comunidades ribeirinhas e Festival, SESC – Serviço Social do Comércio com atividades
esportivas, tais como corridas de rua, Teatro de Curitiba (Parnaxx) com disponibilização
de peças teatrais em locais como Abrigo dos Idosos e Escola de Ensino Especial Eva
Cavani e Santuário Nossa Senhora do Rocio, com apoio e divulgação das diversas ações
de arrecadação de agasalhos e brinquedos.
Os impactos da pandemia COVID-19 impactaram diretamente as ações
desenvolvidas pelo Grupo de Voluntariado, que em sua grande maioria são presenciais.
No ano de 2020 apenas uma ação presencial foi realizada, que foi o “Dia da
Saúde” na comunidade pesqueira do Amparo, no início de março/2020. Nesta ocasião
os voluntários da Cattalini se uniram ao Instituto Pró-Riso (médicos e dentistas
voluntários), levando profissionais da área médica e odontológica para atendimentos
gratuitos no local. Em cerca de cinco horas de trabalho os profissionais realizaram 41
atendimentos médicos com distribuição de medicamentos e prestaram 56 atendimentos
odontológicos, entre extrações, restaurações e orientação sobre higiene bucal, com
aplicação de flúor. As consultas foram realizadas nas salas de aula da escola local, com o
cuidado exigido para a higiene dos materiais e dos equipamentos utilizados. Esta foi a
terceira ação que o Instituto Pró-Riso realizou naquela comunidade ribeirinha sempre
com o apoio da Cattalini.
Em contrapartida, as atividades que não exigiam contato presencial foram
alavancadas, com a realização da Campanha do Agasalho em agosto de 2020, onde
foram arrecadados mais de 6.000 peças de agasalhos e entregues devidamente
higienizadas às famílias carentes da região e a Campanha do Brinquedo, em
dezembro/2020, quando, em parceria com o SESC, ASPAR, Santuário de Nossa Senhora
do Rocio e Rocha Terminais, foram arrecadados aproximadamente 4.000 peças de
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brinquedos, os quais foram distribuídos para todas as escolas do entorno da Cattalini,
além de diversas outras entidades sociais no município de Paranaguá.
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Ação de Saúde na Ilha do Amparo – fev.2020 – Voluntários Cattalini e Instituto Pró Riso
Cirurgiã-dentista Aline Hoffmann Xavier da Silva
“Sem o apoio de empresas engajadas em ajudar o próximo não seria possível colocar o projeto
em prática. “Temos muita gratidão por estarmos aqui e podermos fazer o bem. Para tudo isso
acontecer isso precisamos do apoio das empresas, como faz a Cattalini Terminais Marítimos,
com a doação de medicamentos, de equipamentos e apoio na logística do nosso grupo. A
população ganha, mas quem ganha mais somos nós, os voluntários, porque podemos ajudar
quem precisa”.
Pescadora Arminda Pereira, de 60 anos
“Foi muito bom ter o médico aqui porque nossa comunidade estava precisando muito. Nossa
dificuldade é o deslocamento até Paranaguá e hoje fico muito feliz de poder ter essa consulta.
Que Deus abençoe e a todos”.
Coordenador Administrativo da Cattalini, Marcelo Eduardo Rocha
“Nosso intuito é colaborar com a comunidade e acredito que as empresas têm que sempre
atuar neste sentido. É muito gratificante fazer parte de iniciativas como essa e um orgulho
trabalhar numa empresa que tem essa preocupação”.
Operador da Cattalini Marcos Barbosa
“Essa foi a minha primeira participação como voluntário. “Espero poder ajudar ainda mais e
poder colaborar com os projetos voluntários. Fico orgulhoso em saber que a empresa onde eu
trabalho tem essa preocupação e estou disposto a continuar ajudando”.
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PROGRAMA DE AÇÕES
EMERGENCIAIS
O Programa de Ações Emergências tem por objetivo levar a capacidade
empresarial da Cattalini para a comunidade em momentos de situação emergencial
(sejam elas de índole socioeconômica, de saúde pública, de segurança, etc.) e que
venham a impactar negativamente o equilíbrio e bem-estar da sociedade e território
onde a Cattalini é integrante.
O ano de 2020 foi caracterizado pelas dificuldades geradas pela pandemia da
Covid-19. A Cattalini atuou com responsabilidade social durante todo o período, e
realizou diversas ações junto a sua comunidade local e stakeholders da empresa, sendo
reconhecida através do SELO SESI 2020 pelas suas boas práticas de prevenção da Covid19 e ações pós-pandemia, relacionadas aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável).
Dentre as diversas ações desenvolvidas pela Cattalini em 2020, destacam-se as
seguintes ações com foco na Comunidade:
a) Doação ao Hospital Regional do Litoral
A Cattalini uniu-se à comunidade portuária para a compra de equipamentos e
insumos médicos para ajudar no tratamento de pacientes com a Covid-19. O grupo é
formado por 25 empresas, sindicatos, cooperativas e outros órgãos. A contribuição do
grupo de empresas alcançou um total de R$ 2,45 milhões em doações destinadas ao
fortalecimento da rede de saúde local, preparando-a para atender com eficiência e
segurança os pacientes em tratamento da Covid-19 e equipar o Hospital Regional,
referência no atendimento de moradores dos sete municípios do litoral paranaense. Para
agilizar a compra dos materiais foi criado uma espécie de fundo virtual, com doações de
até R$ 100 mil. As empresas portuárias fizeram a aquisição diretamente dos
fornecedores, conforme a necessidade e indicação do hospital.
b) Doação de cestas básicas
Entre abril e dezembro, cerca de 15 toneladas de alimentos foram distribuídos,
atendendo mais de 500 famílias em situação de vulnerabilidade, moradoras dos bairros
localizados no entorno da empresa, como os que integram a comunidade escolar do
Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto, Associação de Moradores do Bairro
Rocio, na Associação de Coletores de Materiais Recicláveis da Vila Santa Maria (Assepar),
Associação de Coletores Nova Esperança, localizada na Ilha dos Valadares e Santuário
de Nossa Senhora do Rocio. O Instituto Palazzolo, que atende voluntariamente famílias
em situação de vulnerabilidade social, também recebeu cestas básicas que foram
distribuídas à comunidade, assim como moradores da cidade de Imbituba (SC) e
moradores da Vila Torres, em Curitiba. No litoral, famílias em situação de vulnerabilidade
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social e moradores de comunidades pesqueiras Amparo, São Miguel e Cotinga também
receberam as cestas básicas.
c) Máscaras e álcool-gel
Além das cestas básicas doadas, a Cattalini também colaborou com a Prefeitura
de Paranaguá para limpeza e higienização das vias e para a produção das aulas veiculadas
na emissora de TV local, voltadas aos alunos das escolas municipais que estão tendo
aulas remotas em casa. A empresa realizou a doação de máscaras de proteção,
distribuídas para a unidade local do SESC, para o escritório regional da Secretaria da
Justiça, Família e Trabalho (SEJUF) e para o Lar de Idosos Perseverança. Além de receber
máscaras, a unidade da SEJUF em Paranaguá também recebeu a doação de álcool em
gel. As doações recebidas pelo órgão foram destinas à secretaria municipal de
Assistência Social e ao Asilo São Vicente de Paula. O Lar de Idosos Perseverança recebeu
máscaras de proteção que serão usadas pelos 41 funcionários que trabalham no local.
d) Campanha do agasalho:
Famílias que vivem em condição de vulnerabilidade social, cadastradas no
Santuário do Rocio, e também as atendidas pela Associação Casa Missionária (ACM),
localizada na Vila Santa Maria, em Paranaguá, foram beneficiadas com as peças
arrecadadas na Campanha do Agasalho 2020. A iniciativa mobilizou uma verdadeira
corrente de solidariedade e arrecadou mais de 6 mil peças (entre roupas, calçados e
cobertores) entre os meses de junho e julho. A Campanha do Agasalho reuniu o grupo
de voluntários da Cattalini Terminais Marítimos, colaboradores da empresa portuária
Rocha, a Associação de Surf de Paranaguá (Aspar) e o Santuário Estadual de Nossa
Senhora do Rocio. Foram pelo menos quinze pontos de arrecadação distribuídos pela
cidade. Para garantir a segurança sanitária e evitar a contaminação da COVID-19, todas
as peças arrecadadas na Campanha do Agasalho foram lavadas, passadas e embaladas
individualmente.
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Doações de cestas básicas e máscaras realizadas na comunidade em 2020

Doação para equipar o Hospital Regional do Litoral no combate à Covid 19
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Campanha do Agasalho – junho/2020
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RECONHECIMENTOS
INSTITUCIONAIS
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Selo SESI ODS 2020
No mês de novembro a Cattalini recebeu o Selo SESI Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2020, pelas suas ações no combate e mitigação dos
impactos da COVID-19 na comunidade local.
Os ODS dedicam-se a uma agenda incentivada pela ONU (Organização das
Nações Unidas) voltada à prosperidade da humanidade e o planeta, que deve ser
implementada por meio de parcerias e ser orientada pela paz entre os povos.

Título de Honra ao Mérito
Em novembro de 2020, as ações de RSA da Cattalini foram reconhecidas pela
Câmara de Vereadores de Paranaguá e de forma unânime, a empresa, foi condecorada
com o Título de Honra ao Mérito, a principal honraria entregue pela Câmara Municipal.

Ato de descerramento da placa Título de Honra ao Mérito nas instalações da Cattalini.
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CONTATO
+55 41 3420-3500
E-MAIL
contato@cattaliniterminais.com.br
ENDEREÇO
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