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A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), através da Agência de Inovação, 
realiza nesta sexta-feira (28), a mesa-redonda sobre Resíduos Especiais no 
Amazonas.  
 
O evento conta com a participação de instituições reguladoras, de tecnologia e 
ainda de proteção do meio ambiente. Os debates reuniram órgãos como a 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SDS) e 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).  
 
Durante o evento, houveram apresentações de representantes do Instituto 
Nacional de Resíduos (INRE). Segundo a representante da Agin, Ana Aleixo, é 
importante que a Universidade discuta propostas para a melhor destinação dos 
resíduos sólidos no Amazonas. “A Universidade deve propor novas tecnologias 
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para esses resíduos, visando ações de reciclagem desses produtos. A 
exportação, por exemplo, não é uma solução técnica”, afirmou. Ela destacou 
que essa é uma das soluções que podem ser pensadas. “Queremos trabalhar 
numa solução técnica para levar para a esfera política. Pilhas, baterias, cabos 
podem ser reutilizados e incorporados em outro processo ou produto”, 
destacou.  
 
Durante a discussão, os representantes debateram que o custo da exportação é 
mais caro do que reutilizar o resíduo. A mesa-redonda contou com 
apresentações dos representantes do Instituto Nacional de Resíduos (INRE), 
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), e SDS.  
 
Também houve participação de representantes da Suframa e Ministério Público 
(MP/TCE).  
 
O evento vem de encontro ao estudo para o desenvolvimento de uma solução 
integrada relativa à gestão de resíduos industriais no Polo Industrial de Manaus 
(PIM) e à Lei 12.305/2010.  
 
Foram definidos quatro vetores de atuação para a operacionalização da 
Logística Reversa e Tratamento Pós Consumo de Resíduos Eletroeletrônicos no 
Estado a serem discutidos.  

 
“O INRE vem trabalhando as questões dos resíduos especiais há três anos e 
meio e nós percebemos ao falar com os que participam de alguma maneira 
dessa questão. Quando começamos a estudar o Amazonas, nós percebemos um 
grande problema. São várias questões como aterro sanitário, incineradores e 
etc. O objetivo é discutir uma política e uma gestão especificamente para a 
região”, concluiu o consultor do INRE, George Hochheimer.  
 
Por Amanda Mota e Paulo Bahia 
 
http://www2.uea.edu.br/noticia.php?notId=31563 
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