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O SISTEMA INRE encerrou em 27 de Março sua participação na FIEE – Feira 
Internacional de Eletroeletrônica – no Anhembi, demonstrando que está 
totalmente operativo e pronto atender todas as exigências relativas à 
Logística Reversa  após a assinatura do acordo setorial desta cadeia 
econômica. 
Além do INRE – Instituto Nacional de Resíduos – o estande contou com a 
participação da GEREE, Dynel´s, Grupo Reciclo e ABRASA. O fluxo de visitantes 
foi intenso, principalmente formado por fabricantes e profissionais da área 
ambiental que ainda não tem total clareza sobre os efeitos da implantação da 
Logística Reversa para as suas empresas. 
  
Além da participação no estande, o Sistema INRE organizou intensa agenda de 
discussões na Arena do Conhecimento. Foram doze painéis agrupados em 
cinco linhas temáticas: Sustentabilidade Financeira, Qualificação dos 
Destinadores através da norma ABNT 16.156, Educação Ambiental, Inclusão 
Social e Sistemas de Gestão. Segundo Wagner Augusto Gatto, Diretor 
Executivo da ABRASA – Associação Brasileira das Entidades Representativas e 
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Empresas de Serviço Autorizado em Eletroeletrônicos – “a agenda do SISTEMA 
INRE foi rica e ampla, abordando temas de forma técnica e sem o viés político 
que sempre rondam as discussões sobre a Logística Reversa”. A ABRASA vem 
mantendo diálogo com o SISTEMA INRE desde 2010 e tornou-se parceiro 
estratégico na ampliação dos pontos de coleta. 
 
Marcus William Oliveira trouxe a sua experiência na implantação da Norma 
ABNT 16.156 dentro do Grupo Reciclo, empresa de manufatura reversa de São 
Paulo e parceira do SISTEMA INRE desde o início. Marcus deixou clara a 
importância de adoção dos processos para “proteção dos colaboradores e 
transparência no controle de massas, algo fundamental para a PNRS”. 
 
O Instituto ETHOS participou dentro do bloco sobre Sustentabilidade 
Financeira. A Coordenadora de Projetos Flávia Resende trouxe interessante 
abordagem sobre as atividades do GTT – Grupo Técnico de Trabalho – 
recentemente instalado em parceira com o INRE.   
 
Silvio Luiz de Paula, da Dynel´s, destinadora de Sumaré e parceira do SISTEMA 
INRE, teceu elogios ao engajamento de entidades como o CTI Renato Archer, 
do MDIC, que trouxe conteúdo expressivo através do painel conduzido por 
José Rocha. 
 

O SISTEMA INRE continuará em expansão geográfica com certificação de novos 
destinadores. Ronylson de Freitas da GEREE comemorou durante a feira a 
celebração de mais uma homologação na região centro-oeste, importante 
região geradora de Resíduos Eletroeletrônicos. 
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