III Congresso Latino Americano de Catadores de Materiais Recicláveis
Em Bogotá – DC entre os dias 1 e 4 de Março de 2008, os delegados de 15 países
latino-americanos representando Argentina, Chile, Peru, Brasil, Bolívia, México,
Porto Rico, Costa Rica, Guatemala, Equador, Paraguai, Venezuela, Nicarágua,
Haiti e Colômbia, como exercício de pronunciamento das organizações de base
dos recicladores, pepenadores, cartoneros, cirujas, clasificadores, buceadores,
guajeros, minadores, catadores, thawis, barequeros e um infinito número de
denominações de acordo com o local onde trabalham. No marco do III
Congresso Latino Americano de Catadores para a opinião pública, os governos,
as comunidades, a sociedade em geral, as agencias de cooperação e suas próprias
organizações orgânicas:
PROCLAMAM
• Mobilizar mundialmente o reconhecimento da profissão dos catadores e de suas
organizações, por meio de espaços de discussão. Por meio do desenvolvimento
de estratégias de presença ativa nestes cenários.
• Gerar ações e estratégias para qualificação e certificação que reconheça a Rede
Latino Americana de Organizações Recicladoras/Catadores (RLOR), para
classificar o trabalho e a profissão do catador e de suas organizações em sua
atividade.
• Conseguir compromissos de socialização do conhecimento aos catadores e suas
organizações nacionais, suas estruturas locais, e as bases orgânicas dos diferentes
movimentos.
• Tender para o avanço dos catadores e sua organização na cadeia de valor, de
forma que facilite o acesso e o usufruto da renda que gera a atividade.
• Gerar mobilização mundial de cada país articuladamente buscando a
proclamação do dia Mundial dos Catadores e de sua profissão orientado ao
reconhecimento da atividade e das pessoas que a exercem.
• Os participantes do Congresso exigem dos poderes públicos e governos que na
contratação de serviços de limpeza, priorizem as organizações de catadores
dando as condições para sua efetiva inclusão, mediante o desenvolvimento de
ações econômicas, sociais e ambientais que concretizem ações afirmativas.
• Revisar as leis e as políticas para que de agora em diante em suas formulações
vinculem efetivamente as organizações, como autores das decisões, para que
tenham condições iguais.

• As organizações participantes comprometemo-nos em nível mundial a realizar a
formação, capacitação e conhecimento para a profissionalização da atividade.
• O compromisso mundial se estenderá a promover o contato com o maior
número possível de catadores e suas organizações.
• Avançar nos comitês mundiais, regionais e locais a luta para controlar a cadeia
de valor produtiva de reciclagem e suas rendas através de redes e centros de
produção.
• Fica mantido o compromisso de trabalhar para concretizar os objetivos
proclamados no segundo Congresso e seguir o cumprimento dos acordos.

