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INRE NO WORKSHOP SANEAMENTO BÁSICO DA 
FIESP – POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

 
 

George Frug Hochheimer apresentou Sistema INRE e atuação do instituto, com 
capilaridade nacional através de seus parceiros, no evento que aconteceu nesta 
quarta-feira (19/08/2015), o Workshop de Saneamento Básico da FIESP sobre 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 
  
A PNRS completou 5 anos e apesar das disposições da Lei, a gestão de resíduos 
sólidos no Brasil ainda se mostra deficitária e carece de adequação. Milhões de 
toneladas de resíduos sólidos não contam com coleta regular e ainda são 
despejadas em lixões e aterros controlados. O workshop teve o objetivo de 
discutir a implementação da PNRS, seus instrumentos, diretrizes, metas e ações, 
com foco na gestão integrada e no gerenciamento ambientalmente adequado. 
Foram abordados também temas como a logística reversa e o aproveitamento 
energético dos resíduos. 
  
O evento teve como moderador:  
  
Diógenes Del Bel, Diretor da Divisão de Saneamento Básico da Fiesp; 
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E como palestrantes: 
  
Carlos Silva Filho, Presidente da Associação Brasileira de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais – Abrelpe – Apresentou o panorama atual dos resíduos no 
Brasil; 
  
George Frug Hochheimer, Diretor do Instituto Nacional de Resíduos – INRE – 
Apresentou Sistema de Logística e Reversa de REEE que está em operação em 
11 Estados, 55 Manufatura municípios e 158 pontos de coleta, contando 
atualmente com uma rede de 13 Destinadores (Agentes de Manufatura Reversa 
- Rede GEREE) distribuídos pelo Brasil; (www.inre.org.br) 
  
Walter Françolin, Diretor Executivo da Sindirrefino – Apresentou o resultado do 
trabalho de anos na área dos óleos lubrificantes; 
  
Suani Coelho, Professora Dra. da Universidade de São Paulo – USP – apresentou 
a eficiência se sistemas de gestão de resíduos ligados à geração e recuperação 
energética. 
  
http://www.fiesp.com.br/noticias/mundo-deve-gerar-400-kg-de-residuos-
solidos-urbanos-por-habitante-em-2050/ 
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