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Alckmin recebe da CNI plano de ações para
primeiros 100 dias do Ministério 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) en-
tregou, nesta terça-feira (3/1), ao vice-presidente da
República e ministro nomeado do Desenvolvimento,
Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Al-
ckmin, um conjunto de 14 propostas para os pri-
meiros 100 dias na gestão da pasta.

O documento, entreguepelo presidentedaCNI, Rob-
son Braga deAndrade,possui ainda uma lista com 18
projetos prioritários em tramitação no Congresso
Nacional. As prioridades miram a transição ener-
gética para uma economia de baixo carbono, além da
ampliação dos investimentos, do financiamento, da
produção manufatureira, das exportações, da in-
tegração internacional e da inovação.

"O cenário internacional e o contexto econômico in-
terno recomendam que a indústria brasileira ofereça
caminhos ao presidente e vice-presidente, para que o
novo governo possa adotar, o mais rapidamente pos-
sível, as medidas necessárias para reindustrializar o
Brasil. Só assim, nosso país poderá retomar a trilha
do desenvolvimento sustentável e inclusivo", afirma
o Robson Andrade.

Confira as propostas apresentadas pela CNI:

1.Implementar uma política industrial

Com as melhores práticas internacionais, que for-
mule missões para acelerar a solução de problemas
coletivos.

2.Aprovar reforma tributária

Priorizar a aprovação da reforma em tramitação no
Congresso Nacional (PEC 110)

3.Estimular o investimento por meio da depreciação
acelerada

Editar norma para autorizar a depreciação acelerada
de bens de capital na apuração do IRPJ e da CSLL pa-
ra estimular o investimento.

4.Estimular a inovação

Aperfeiçoaros atuais mecanismosdeincentivo àpes-
quisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e prover
o financiamento necessário.

5.Recriaro sistema definanciamento egarantia às ex-
portações

Recriar o Sistema de Financiamento e Garantia Ofi-
cial às Exportações, aproximando-o das regras e pa-
drões internacionais.

6.Elaborar a NDC e criar o mercado de carbono

Elaborar e comunicar claramente as medidas es-
pecíficas a serem tomadas para implementação da
Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC)
brasileira e aprovar regulamentação do Mercado de
Carbono no Brasil.

7.Autorizar a compensação automática de créditos
tributários e revitalizar o Reintegra

Editar norma que autorize a compensação, de forma
automática e em bases correntes, de créditos tri-
butários decorrentes de exportação.

8.Estabelecer o BNDES como promotor da rein-
dustrialização e do aumento da produtividade

9.Dar continuidade ao processo de acessão do Brasil
à OCDE

Criar uma estrutura governamentalpara apoiar o pro-
cesso, que conte com a colaboração e participação
ativa da sociedade e do setor privado.
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10.Promover a desconcentração e a competição no
mercado de gás natural

Regular o acesso negociado e não discriminatório da
infraestrutura essencial de gás natural.

11.Acelerar a integração internacional do Brasil

Com base em agenda negociadora abrangente e ten-
do como prioridade a conclusão e internalização do
acordo Mercosul-União Europeia.

12.Ampliar o prazo de pagamento dos tributos fe-
derais

Editar e aprovar projeto de lei ou medida provisória
para ampliar o prazo de pagamento de tributos fe-
derais (PIS/Cofins, IPI, FGTS, INSS e IRPJ/CSLL).

13.Modernizar o licenciamento ambiental

Para que além de promover a conservação do meio

ambiente, também assegure as condições ao de-
senvolvimento socioeconômico.

14.Garantir a autonomia financeira do INPI

Editarnorma para transformar o INPIem uma Agên-
cia, de modo a garantir a sua autonomia financeira e
assegurar a modernização de seus procedimentos

Newsletter

Assine a newsletter do . E fique bem informado sobre
as principais notícias do dia, no começo da manhã. .

Cobertura do

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do
Brasil e do mundo? Siga o nas redes sociais. Estamos
no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e
no YouTube. Acompanhe!
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 Saiba quem é quem no Ministério da Cultura de
Margareth Menezes

 
Brasília

A ministra da Cultura Margareth Menezes anunciou
mais nomes que vão compor sua gestão na cerimônia
de posse nesta segunda-feira (2).

Margareth Menezes durante sua posse do ministério
da cultura, no Museu da República - Eduardo Ani-
zelli/Folhapress

"Estávamos tristes, com medo de perseguidos e al-
gumas vezes humilhados. Mas agora abrimos mais
uma vez os olhos para este encantoúnico queéo Bra-
sil, nossa casa que estava sendo demolida de dentro
para fora, a partir da sua alma, que é a cultura", disse
ela, no evento.

Além de João Jorge Rodrigues na Fundação Pal-
mares e Márcio Tavares na Secretaria-Executiva,
que já estavamconfirmados, aministra também já di-
vulgou os nomes que vão assumir a Funarte e a Bi-
blioteca Nacional. Veja a lista completa abaixo.

Secretaria-Executiva - Márcio Tavares

Doutor em história da arte pela Universidade de Bra-
sília e curador, é secretário nacional de Cultura do PT
desde2017 ecoordenou acampanha deculturadeLu-
la em neste ano.

Secretaria de Comitês de Cultura - Roberta Martins

Socióloga e educadora, é gestora municipal de Cul-
tura de Niterói desde 2013 e já foi coor-
denadora-geral de estratégias e gestão das ações da
diretoria de programas integrados do Ministério da
Cultura.

Secretaria de Formação, Livro e Leitura - Fabiano
Piúba

Doutor em Educação pela Universidade Federal do
Ceará, já ocupou o cargo em gestão anterior e tam-
bém foi secretário de Cultura do Ceará de 2016 a
2022.

Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural - Zu-
lu Araújo

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Uni-
versidade Federal da Bahia, é diretor-geral da Fun-
dação Pedro Calmon, vinculada à Secretaria de
Cultura do Estado da Bahia. Foi diretor e presidente
da Fundação Cultural Palmares.

Secretaria de Fomento e Economia da Cultura - He-
nilton Menezes

Jornalista e gestor cultural, foi secretário Secretário
Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura do Mi-
nistério da Cultura de 2010 a 2013.

Secretaria do Audiovisual - Joelma Gonzaga

Diretora de produção da Maria Farinha Filmes, tam-
bém é membro do conselho da União Nacional de
Produtores Executivos e conselheira do Instituto Ni-
cho 54.

Secretaria de Direitos Autorais e Intelectuais - Mar-
cos Souza

Mestre em antropologia pela UnB e servidor do Mi-
nistério da Economia desde 2002, dirigiu o setor de
direito autoral do MinC entre 2004 e 2016. Foi as-
sessor da liderança do PT no Senado para a área da



abpi.empauta.com Brasília, 03 de janeiro de 2023
Folha.com | BR

Direitos Autorais

abpi.empauta.com pg.6

Continuação: 
 Saiba quem é quem no Ministério da Cultura de Margareth Menezes

 

cultura de 2018 a 2022, onde foi um dos redatores da
Lei Paulo Gustavo.

Fundação Cultural Palmares - João Jorge Rodrigues

Advogado e mestre em Direito Público pela UnB, é
um dos fundadores e presidente do bloco Olodum. Já
foi diretor da Fundação Gregório de Matos, órgão
cultural da prefeitura de Salvador, e integrou o con-
selho da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC.

Fundação Nacional de Artes (Funarte) - Maria Ma-
righella

Atriz formada pela Universidade Federal da Bahia, é
vereadora de Salvador pelo PT. Foi coordenadora de
Teatro da Fundação Cultural do Estado da Bahia
(Funceb) e da Funarte, além de diretora de Espaços

Culturais da Secretaria de Cultura do Estado da Ba-
hia.

Fundação Biblioteca Nacional - Marco Lucchesi

Professor titular de Literatura Comparada na Fa-
culdade de Letras da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, é membro da Academia Brasileira de Letras,
a ABL.

Atuou na Coordenação Geral de Pesquisa e Edi-
toraçãodaBibliotecaNacional, responsável pela edi-
ção de catálogos e fac-símiles no período entre 2006
e 2011, e foi membro do Conselho Nacional de Po-
lítica Cultural do Ministério da Cultura de 2015 a
2017.
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Projeto prevê medidas de incentivo à economia
criativa - Notícias 

Educação, cultura e esportes

Projeto prevê medidas de incentivo à economia cria-
tiva

Proposta inclui o setor no rol das atividades be-
neficiadas pela Lei da Inovação

0

Comentários

03/01/2023 - 19:29

Depositphotos

A economia criativa movimentou R$ 217 bilhões em
2020

O Projeto de Lei 2732/22 cria a Política Nacional de
Desenvolvimento da Economia Criativa (PNDEC).
A indústria criativa abrange atividades que variam
do paisagismo à moda, da gastronomia à produção de
games, do mercado editorial aos parques tec-
nológicos.

O setor se baseia na inclusão social, sustentabilidade,
inovação e diversidade cultural; e não busca o de-
senvolvimento por meio unicamente de atividades
protegidas pela propriedade intelectual, à medida
que defende a democratização de conhecimentos.

O texto em análise na Câmara dos Deputados é de au-
toria da deputada Lídice da Mata (PSB-BA) e do de-
putado Marcelo Calero (PSD-RJ). Em sua
justificativa, os parlamentares apontam le-
vantamento da Federação das Indústrias do Estado

do Rio de Janeiro (Firjan), pelo qual o setor criativo
correspondeu a 2,9% do PIB em 2020, mo-
vimentando R$ 217 bilhões.

Uma das principais medidas é incluir a economia
criativa no roldas atividades beneficiadas pela Lei da
Inovação. Comisso, as empresas ligadas aosetorpas-
samapodercaptar,deforma direta, recursos públicos
para financiamento de atividades em pesquisa, de-
senvolvimento e inovação tecnológica, além de re-
ceber incentivos fiscais.

Uso de imóveis

Essas empresas também poderão usar imóveis ce-
didos pelo poder público para desenvolver seus ne-
gócios, assim como é feito com gestores de parques
tecnológicos e de incubadoras.

O texto também prevê, entre as metas da PNDEC, a
parceria entre empresas e universidades para qua-
lificação profissional, a prioridade no acesso ao cré-
dito a pequenos empreendedores e a construção de
complexos multiusos para abrigar os negócios li-
gados ao setor criativo.

Tramitação

A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será
analisada pelas comissões de Ciência e Tecnologia;
de Comunicação e Informática; de Cultura; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.

sobre a tramitação de projetos de lei

Reportagem - Emanuelle BrasilEdição - Roberto
Seabra
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