
 
 

 
INRE – INSTITUTO NACIONAL DE RESÍDUOS 

(11) 3037-7687 – inre@inre.org.br – www.inre.org.br 
Rua Eugênio de Medeiros, 466 – Pinheiros – São Paulo 

 

INRE apresenta o SISTEMA INRE na IV 
Conferência Nacional de Meio Ambiente - 
2013 - Brasília 
27/10/2013 
 

 

 
No dia 25 de outubro, a convite do MMA, o INRE apresentou na IV CONFERENCIA 
NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, o evento mais importante a agenda ambiental 
nacional, o SISTEMA INRE. O mesmo que consta na proposta entregue para o 
Acordo Setorial de Sistema de Logística Reversa de Produtos Eletroeletronicos. 
  
A Ministra Isabella Teixeira honrou a mesa com sua aprsentação, ressaltando a 
importância de nosso debate: PAINEL 9 – POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS E ECONOMIA VERDE: OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS. 
  
Segundo a Ministra Isabella, esse painel é particularmente interessante, pois 
faz parte de um novo ciclo, o da economia verde, resultado das discussões da 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +20), 
que aconteceu em junho de 2012, no Rio de Janeiro. “A ONU aposta nesse novo 
caminho para uma agenda de desenvolvimento sustentável”, afirmou. A 
dimensão desse novo ciclo deve passar por mudanças de comportamento, 
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logística financeira e mercado. “Além do papel determinante da sociedade, o 
setor privado é estruturante nas questões globais sustentáveis”, observou. 
  
O representante do Instituto Nacional de Resíduos, George Hochheimer, 
apresentou as principais linhas de trabalho do Instituto e ressaltou que a PNRS 
necessita aperfeiçoar os mecanismos econômicos e estimular modelos de 
gestão para viabilizar a logística reversa dos resíduos eletroeletrônicos que, 
segundo ele, nas condições atuais, é financeiramente inviável: “É importante 
que haja desenvolvimento contínuo de inovações, que possam ir além dos 
clássicos reduzir, reutilizar, reciclar, para incorporar “repensar”, “recusar”, 
“retornar”. Trata-se de processo que deve incorporar toda a diversidade de 
atores nessa área”. 
A mesa teve a seguinte composição: 
  
Presidente da Mesa: 
Denise Hamu - PNUMA - ONU 
  
Expositores: 
- George Frug Hochheimer – INRE 
- Guilherme Cardoso – Chefe de Divisão do BNDES 
- Glenn Peebles – Consultor do Banco Fator 
  

Debatedores 
- Jorge Abrahão – Instituto Ethos 
- Maurício Messias – Banco do Brasil 
  
Conclusões: 
Mariana Meirelles – Secretária de Articulação Institucional e Cidadania 
Ambiental/MMA 
  
Relator: Fernando Lyrio – MMA  
  
Participação especial: 
Ministra do Meio Ambiente - Isabella Teixeira / MMA 
Lais Abramo - Diretora da OIT - Organização Internacional do Trabalho - ONU 
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