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PALESTRA: LEI DE 
BIODIVERSIDADE 

 

O que é a Lei da Biodiversidade? 

A Lei 13.123/15, que entrou em 
vigor dia 17 de novembro de 2015, 
tem por objetivo promover o uso 
sustentável dos recursos genéticos 
da biodiversidade e incentiva os 
investimentos das empresas em 
ativos naturais do Brasil e a 
regularização de suas atividades. 
Tudo isso vai acontecer por meio 
de um sistema auto declaratório de 
cadastro das atividades de 
pesquisa e desenvolvimento com a 
biodiversidade brasileira. Esse 
sistema foi idealizado para 
substituir os procedimentos 
anteriores de autorização prévia 
do CGen, de forma a sistematizar 
eletronicamente, unificar e dar 
celeridade ao extinto sistema 
processual administrativo moroso 
e de alto custo. 

Saiba mais: PERGUNTAS E 
RESPOSTAS    
 

Sede do SINDIQUIM/RS:  
Rua, Santa Catarina, 40 sala 
906, Bairro Santa Maria Goretti 
POA RS, dia 01 de novembro às 
9h. SEM CUSTO 
 

(51) 3331.5200 ou e-mail 
sindiquim-rs@sindiquim.org.br  

CURSO: 
GERENCIAMENTO DE 

SEGURANÇA DE 
PROCESSOS 

INDUSTRIAIS  
Treinamento de 
Gerenciamento de 
Segurança de Processos 
Industriais: dia 08/11 
das 8:30h às 12:30h, 
sede do SINDIQUIM/RS, 
Rua, Santa Catarina, 40 
Sala 909, Bairro Sta Maria 
Goretti POA – RS. Sem 
custo. INSCRIÇÕES 

Programa Indústria 
Solar RS recebe 246 

inscrições em um 
mês 

O Programa Indústria Solar RS, 
lançado pela Federação das 

Indústrias do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), em setembro, 

recebeu em um mês 246 
inscrições, sendo 90 indústrias 
e 156 pessoas físicas. O 

programa incentiva as 
indústrias gaúchas a investirem 
em uma fonte renovável e 
econômica de energia visando 
alcançar mais eficiência e 

competitividade na produção 

industrial do Estado a partir da 

sensível redução no custo da 
energia elétrica. A execução é 
das empresas Engie e Weg, com 

apoio do Sicredi e do Banco 
Regional de Desenvolvimento 

do Extremo Sul (BRDE) na oferta 
de sistemas solares 

fotovoltaicos com descontos 
para as indústrias e seus 
colaboradores.  

Fonte FIERGS 

Autorizações de 
funcionamento 

têm novo padrão 
numérico 

 
As novas autorizações 

de funcionamento de 

empresa (AFEs) para 

fabricantes de 

cosméticos terão um 

novo padrão numérico, 

iniciado pelo número 4, 

a partir desta segunda-

feira (15/10). A 

mudança foi motivada 

pelo esgotamento da 

numeração de AFEs 

iniciadas pelo número 

2. 

Com isso, existirão no 

mercado empresas 

cuja autorização de 

funcionamento 

começa com o número 

2 e outras com AFE 

iniciada pelo número 4. 

O número de registro 

dos cosméticos 

fabricados por essas 

empresas seguirá a 

mesma lógica, 

podendo começar com 

o número 2 ou 4, a 

depender do número 

da AFE de cada 

empresa. 

Fonte: ANVISA 
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