
CNDH participa de reunião entre organizações de catadores de materiais recicláveis e União 

Europeia 

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) participou na manhã de hoje de uma 
reunião com representantes da União Europeia e organizações de catadores de materiais 
recicláveis na sede da Delegação da União Europeia no Brasil.  
 
O objetivo do encontro foi que as organizações pudessem apresentar os resultados de seu 
trabalho aos representantes europeus. Na ocasião, tanto os representantes da Unicatadores 
quanto do Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis destacaram como a organização 
coletiva foi capaz de transformar vidas e estruturar cooperativas e centrais cooperativas por 
todo o Brasil. 
 
Além disso, o representante da Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais 
Recicláveis expôs os projetos desenvolvidos pelas cooperativas, dando destaque ao Reciclar 
pelo Brasil, uma relação das cooperativas com as empresas que desenvolvem trabalho técnico 
e investimentos diretos em todo o país, visando a promover trabalho digno e ampliando a 
reciclagem e a preservação do meio ambiente. Foi apresentado também o Anuário da 
Reciclagem 2017 – 2018, publicação que reúne dados socioeconômicos da cadeia produtiva da 
reciclagem no Brasil. 
 
Na reunião estiveram presentes representantes das entidades Unicatadores, MNCR, ANCAT e 
Unisol Brasil e por parte da União Europeia participaram representantes da Dinamarca, Países 
Baixos, Eslovenia, Alemanha, Suecia, Espanha, Luxemburgo, Dinamarca, Portugal, República 
Checa, Irlanda, Austria e Bélgica. 
 
Na avaliação do Presidente do CNDH, Leonardo Pinho, a reunião foi uma importante 
oportunidade de diálogo: "O CNDH construiu essa agenda junto ao MNCR com a Delegação da 
União Europeia para mostrar a experiência de promoção de direitos dos catadores e catadoras 
de materiais recicláveis a partir de sua organização coletiva e de seu protagonismo econômico 
na cadeia produtiva da reciclagem" 
 
#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial  
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