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ticas genéticas dos pacientes. É a primeira rede de farmácias do Brasil 
a comercializar este tipo de teste, disponível em mais de 100 lojas na 
capital paulista além do e-commerce. Por meio dos testes genéticos, é 
possível entender qual tipo de dieta e exercício físico são mais eficazes 
para cada pessoa, o que contribui e muito com a busca por uma vida 
mais saudável. Também é possível saber mais sobre os antepassados 
de cada consumidor e as porcentagens dos locais de onde eles vieram. 
Todas as informações de cada tipo de teste podem ser conferidas no site 
(www.farmacia.genera.com.br). Saiba mais nos sites: (www.drogaraia.
com.br) e (www.drogasil.com.br).

E - Arquipélago de Seychelles 
No próximo dia 10 (terça-feira), das 9h às 12h, acontece o primeiro 
Seychelles Digital Day, evento virtual para promover o Arquipélago de 
Seychelles, país paradisíaco localizado no Oceano Índico, que contará 
com a participação de representantes do escritório de turismo do país 
(STB), hotéis e DMCs que operam no destino. O evento é aberto ao 
público e direcionado tanto para agentes de viagem e operadores de 
turismo brasileiros, quanto viajantes que queiram conhecer mais sobre 
as possibilidades turísticas do país. Além dos painéis, será disponibili-
zado um chat-room, onde os profissionais de Seychelles poderão tirar 
dúvidas e conversar diretamente com os participantes do evento. Para 
participar basta se inscrever no site (bureaumundo.com/calendario/
seychelles-digital-day).

F - Inovação Social 
Estão abertas as inscrições para mais uma edição dos Prêmios Fun-
dación Mapfre à Inovação Social. A iniciativa vai reconhecer projetos 
transformadores em três categorias: “Melhora da Saúde e Tecnologia 
Digital (e-Health)”, “Prevenção e Mobilidade Segura e Sustentável” e 
“Economia do Envelhecimento: Ageingnomics”. O objetivo é impulsionar o 
crescimento de projetos que, por suas características, melhorem aspectos 
concretos do mundo no qual vivemos. Podem participar empreendedores, 
cientistas, pesquisadores, entre outros, que cumpram com os requisitos 
do prêmio e que tenham propostas com alta capacidade de transformação 
social. Interessados devem cadastrar seus projetos até o próximo dia 30, 
no site: (http://premiosinnovacion.fundacionmapfre.org/br/). 

G - Projetos Relevantes
Para a Ultragaz, nada é mais gratificante do que ver seus profissionais 
sendo reconhecidos pelo mercado mundial de GLP. Marcela Rosado 
Orellana conquistou este reconhecimento com a premiação concedida 

A - Estágio Técnico
A  Otis Brasil  abriu 51 vagas de estágio técnico para seu Programa Rota 
Escola, como parte de seu compromisso em ter uma força de trabalho 
treinada, enquanto apoia a aprendizagem permanente e o desenvol-
vimento profissional de qualidade. Otis é a empresa líder mundial em 
fabricação, instalação e serviços de elevadores e escadas rolantes. Estão 
disponíveis oportunidades para estudantes com mais de 18 anos, dos 
cursos técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, 
mecatrônica, automação e mecânica. Os candidatos podem se inscrever 
para participar do processo seletivo até o dia 18 de dezembro, pelo site 
do CIEE no link (https://portal.ciee.org.br/empresas/OTIS).

B - Produtores Rurais 
A Bunge lança uma ferramenta de prestação de serviço ao produtor rural, 
o AgroApp Bunge. O aplicativo gratuito traz funcionalidade inédita ao 
facilitar o acesso dos produtores a dados do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) de suas propriedades pelo celular. Os dados do CAR são essenciais 
para o planejamento do imóvel, a recuperação de áreas degradadas e a 
regularização ambiental de propriedades. O AgroApp Bunge também 
reúne informações e ferramentas de orientação sobre certificações e 
os critérios socioambientais orientadores na aquisição de grãos pela 
companhia, além de cotações de commodities e serviços de notícias 
sobre o setor. Saib a mais em: (http://www.bunge.com.br/). 

C - Aceleração de Startups 
Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do ASICS Accelerator Pro-
gram -  programa global de aceleração de startups. O tema da pesquisa 
este ano é a filosofia principal da marca: Sound Mind, Sound Body ™ 
(Mente Sã, Corpo São). O recrutamento visa captar, principalmente, 
ideias para produtos e serviços que usarão a tecnologia e a força da 
ASICS para contribuir em iniciativas com foco em wellness e bem-estar, 
tanto da perspectiva da mente quanto do corpo, tornando possíveis o 
estilos de vida equilibrado para mais pessoas, bem como criar um novo 
valor. O objetivco é o alcançar um crescimento sustentável por meio de 
parcerias com startups que gerem valor para a sociedade como um todo, 
visando um futuro mais sustentável. Para saber mais, acesse: (http://
corp.asics.com/en/ventures/accelerator_program/). 

D - Testes Genéticos  
A RD (RaiaDrogasil) e a Genera, laboratório especializado em genômica 
pessoal, firmaram uma parceria para ampliar o acesso aos testes de 
genética, que permitem realizar o mapeamento das origens e caracterís-

pela Women in LPG, rede global ligada à Associação Mundial de GLP, 
que promove ações para fomentar a atração de mulheres e jovens para 
o setor, na categoria de Jovem Mulher do Ano em 2020. Marcela está 
ativamente envolvida na elaboração de estudos e pesquisas, bem como 
encontros com a indústria mundial de GLP, potencializando, assim, a 
troca de experiências e boas práticas entre os países. Começou sua 
carreira em 2017 no programa de estágio da Ultragaz e, desde então, 
vem participando de iniciativas e projetos relevantes na empresa. 

H - Garrafa Biodegradável  
A Bacardi, a maior empresa familiar de bebidas alcoólicas do mundo, 
avança na luta contra a mudança climática e a poluição plástica ao 
revelar planos de, até 2023, disponibilizar uma garrafa de bebidas al-
coólicas sustentável. O novo material, 100% biodegradável, substituirá 
80 milhões de garrafas plásticas produzidas pela companhia a cada ano. 
Além de lançar a nova embalagem de biopolímero, a empresa também 
se comprometeu a eliminar todo o plástico não essencial e de uso 
único, incluindo materiais para caixas de presente e pontos de venda, 
nos próximos três anos. Com a colaboração da Danimer Scientific, os 
plásticos à base de petróleo serão substituídos pelo Nodax™ PHA, um 
biopolímero derivado dos óleos naturais de sementes como palma, canola 
e soja (www.bacardilimited.com).

I - Oferta de Imóveis 
A Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias e Câmara Brasileira da In-
dústria da Construção Civil realizam, entre os próximos dias 12 e 28, a 
Feira de Imóveis Online. Trata-se da primeira versão virtual do evento 
organizado anualmente pelas entidades e, como todos os anos, plane-
jado para oferecer oportunidades de negócios para as construtoras e 
facilitar a aquisição de imóveis pelos consumidores brasileiros em meio 
às restrições sanitárias impostas pela pandemia da Covid-19. Serão 
ofertados mais de 5.000 imóveis em todo o país. Uma das vantagens 
no evento será a disposição das incorporadoras em disputar clientes 
num ambiente virtual saudável e seguro para a realização de negócios. 
Já os consumidores ganharão com a concorrência entre as empresas, 
que ocorrerá com poucos dias para o fechamento do negócio. Mais 
informações: (https://cbic.org.br/industriaimobiliaria/).

J - Cidades Inteligentes 
Termina neste sábado (7) consulta pública realizada pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional sobre os objetivos estratégicos e recomen-
dações que integram a Carta Brasileira sobre Cidades Inteligentes, que 
está sendo elaborada desde agosto do ano passado com a participação 
integrada do Governo Federal, da sociedade civil, da academia e do 
setor privado. Ela terá como base as premissas da Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano e visa orientar a agenda de cidades inteligentes 
para os próximos anos, servindo de alicerce também para que estados e 
municípios formulem políticas relativas ao tema, de modo a consolidar 
o entendimento de que a tecnologia deve estar a serviço do cidadão. 
A participação é aberta a toda a sociedade e poderá ser feita por meio 
do site (https://www.gov.br/participamaisbrasil/consultas-publicas).

Desafios para o 5G no Brasil e a 
guerra Estados Unidos e China

A chegada do 5G 
exigirá preparação, 
reestruturação e 
modernização da 
infraestrutura das 
redes das operadoras 
móveis

Essa mudança trará um 
grande salto de conec-
tividade, alcançando 

velocidades de até 10 Gpbs e 
suportando quase 100 vezes 
mais dispositivos se compa-
rado ao 4G. 

Os investimentos das ope-
radoras passarão por uma 
revisão total de sua arquitetura 
e topologia de rede, além da 
alocação de espectro automá-
tico e inteligente para que as 
redes 5G funcionem da forma 
que se espera para alcançar 
altas velocidades de navegação 
e aplicações na internet. 

Adicionalmente, as opera-
doras terão que participar e 
adquirir as licenças que serão 
leiloadas pela Anatel, previstas 
atualmente para 2021 afim de 
permitir a implementação e 
operação da nova tecnologia. 
Com o olhar nesse investi-
mento pelo qual as operadoras 
terão que passar, estão os 
fabricantes de equipamentos 
e sistemas, que por sua vez, 
produzem e detém o desenvol-
vimento tecnológico para o 5G. 

Atualmente, existem três 
fabricantes no mundo que 
possuem a tecnologia, inclu-
sive, em funcionamento em 
alguns países. Um deles é a 
empresa chinesa Huawei, que 
possui redes 5G funcionando 
na China e apontada como a 
que mais inovação tecnológi-
ca possui. Existem também a 
Sueca Ericsson, pioneira no 
lançamento do 5G na Europa 
com presença forte no Japão, 
Austrália e Estados Unidos. A 
Finlandesa Nokia, que assim 
com a Ericsson, possui a tec-
nologia e equipamentos para 
atendimento às redes 5G. 

O holofote sobre o Brasil so-
bre o 5G está intenso, para estes 
fabricantes de tecnologia e pro-
dutos, a grande visibilidade que 
nosso mercado representa é 
significativo. A disputa por esse 
mercado, aliado a uma “guerra” 
política sobre o tema, levantado 
pelo Governo americano, traz o 
mundo a uma discussão sobre 
qual seria o interesse da China 
em liderar o mercado do 5G 
mundialmente. 

O presidente dos Estados 
Unidos Donald Trump, deixou 

claro que em território ameri-
cano, a chinesa Huawei, não 
entra. Essa mesma pressão 
ocorre com todos os demais 
países que possuem relação 
com os americanos. O gover-
no britânico já anunciou que 
equipamentos da empresa 
Huawei, muitos já em uso pelas 
operadoras, será substituído 
gradativamente até a sua total 
extinção. Isso demonstra que 
as palavras do presidente ame-
ricano foram incisivas. 

No Brasil, esta pressão em 
torno do uso ou não da tec-
nologia da empresa Huawei, 
está sendo debatida. Pensando 
do ponto de vista tecnológico 
e não político, a Huawei tem 
produtos com preços atrativos, 
e as operadoras brasileiras já 
utilizam suas soluções há bas-
tante tempo. Por outro lado, 
essa pressão na Europa, onde 
estão as sedes de empresas, 
como a Vivo (Espanhola) e TIM 
(Italiana), presentes no Brasil, 
está surtindo efeito. 

A probabilidade de as matri-
zes forçarem suas subsidiarias 
a tomar partido a favor das 
empresas Ericsson e Nokia, é 
bastante grande. Não se pode 
afirmar se, em relação aos pre-
ços, o 5G dos países nórdicos é 
competitivo perante o chinês, 
mas, por outro lado, discursos 
defendem que a pandemia da 
Covid-19 foi propositadamente 
causada para que a China se 
favorecesse no momento de re-
cuperação dos demais países. 

Não podermos afirmar isso, 
o fato é que, para se manter a 
competividade na implemen-
tação do 5G no Brasil, todos 
os fabricantes deveriam par-
ticipar e oferecer seu melhor 
preço e produto. Entretanto, 
forças políticas, econômicas e 
aquelas que podem vir através 
de retaliações ou, fechamento 
das relações do Brasil com 
os Estados Unidos, podem 
prejudicar a chegada da nova 
tecnologia tão esperada pelos 
brasileiros. 

Outro aspecto importante, é 
que o 5G virá em um momen-
to crucial para o Brasil e sua 
recuperação econômica para 
se reerguer após um ano de 
2020 marcado pela pandemia. 
Teremos que esperar para 
saber isso se refletirá ao longo 
dos próximos meses. 

(*) - É engenheiro de 
telecomunicações, mestrando em 

Economia e Mercados 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e bolsista de 
pesquisa do Centro Mackenzie 

de Liberdade Econômica.

Julian Alexienco Portillo  (*)

A produção industrial brasileira cresceu 2,6% na 
passagem de agosto para setembro. É a quinta alta 
consecutiva do indicador, que teve taxas de cresci-
mento de 8,7% em maio, 9,6% em junho, 8,6% em 
julho e 3,6% em agosto, segundo os dados da Pesquisa 
Industrial Mensal divulgados ontem (4) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com es-
ses resultados, o setor conseguiu eliminar a perda de 
27,1% acumulada nos meses de março e abril, ou seja, 
no início da pandemia da Covid-19. 

A atividade industrial se situa 0,2% acima da regis-
trada em fevereiro deste ano. A produção industrial 
também registrou alta de 3,4% na comparação com 
setembro do ano passado e 4,8% na média móvel tri-
mestral. Por outro lado, acumula quedas de 7,2% no 
ano e de 5,5% em 12 meses. Na passagem de agosto 
para setembro, as quatro grandes categorias econô-
micas apresentaram alta, com destaque para os bens 
de consumo duráveis (10,7%). 

As demais categorias registraram as seguintes taxas 
de crescimento: bens de consumo semi e não duráveis 
(3,7%), os bens de capital, isto é, as máquinas e equi-
pamentos usados no setor produtivo (7%), e os bens 
intermediários, isto é, os insumos industrializados 
usados no setor produtivo (1,3%). Das 26 atividades 
industriais pesquisadas, 22 tiveram alta, com destaque 
para veículos automotores, reboques e carrocerias, 
que avançou 14,1%. 

O setor vem de cinco meses de alta, quando acu-
mulou 1.042,6% de crescimento, impulsionado pela 
continuidade do retorno à produção após a paralisa-
ção decorrente da pandemia. Apesar disso, ainda se 
encontra 12,8% abaixo do patamar de fevereiro.

Outras atividades com altas relevantes foram máquinas 
e equipamentos (12,6%), confecção de artigos do ves-

Podem ser parcelados 
débitos apurados pelo 
Regime Especial Uni-

ficado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempre-
sas e Empresas de Pequeno 
Porte (Simples Nacional). 
De acordo com a Receita, 
a Instrução Normativa RFB 
nº 1.981, de 9 de outubro 
de 2020, excluiu o limite de 
um pedido de parcelamento 
por ano.

“Desta forma, o contri-
buinte poderá reparcelar 
sua dívida quantas vezes 
quiser. A possibilidade visa 
estimular a regularização 
tributária dos contribuintes 
e, consequentemente, evi-

O contribuinte poderá reparcelar sua dívida quantas vezes quiser. 
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Empresas do Simples Nacional 
já podem parcelar débitos

As empresas do Simples Nacional já podem parcelar débitos tributários, informou ontem (4) a Receita Federal
percentuais: I - 10% do 
total dos débitos consoli-
dados; ou II - 20% (vinte 
por cento) do total dos 
débitos consolidados, caso 
haja débito com histórico 
de reparcelamento ante-
rior. O pedido de reparce-
lamento deverá ser feito 
exclusivamente por meio 
do site da Receita Federal 
na internet, acessando o 
Portal e-CAC ou Portal do 
Simples Nacional. Para 
outras informações sobre 
o reparcelamento, acesse 
o Manual de Parcelamento 
do Simples Nacional, dis-
ponível em: (http://www8.
receita.fazenda.gov.br/
SimplesNacional/) (ABr).

tar ações de cobrança da 
Receita Federal que podem 
ocasionar a exclusão do Sim-
ples Nacional”, diz o órgão.

As condições para o 
reparcelamento é o paga-
mento da primeira parcela 
de acordo com os seguintes 

Indústria cresceu 2,6% de agosto 
para setembro, segundo o IBGE

O setor conseguiu eliminar a perda de 27,1% acumulada nos 
meses de março e abril.
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tuário e acessórios (16,5%), couro, artigos para viagem 
e calçados (17,1%) e produtos alimentícios (1,2%). A 
queda na produção ocorreu em quatro atividades, com 
destaque para as indústrias extrativas (3,7%), setor que 
havia apresentado três meses de resultados positivos 
consecutivos e que acumularam expansão de 18,2% 
(ABr).

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta  - CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

FATO RELEVANTE 
BANCO BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358/02, conforme al-
terada e atualmente em vigor, vem aos seus acionistas e ao mercado em geral em complemento ao Fato Relevante e 
ao Comunicado ao Mercado divulgados em 29 de outubro de 2020, divulgar que o Conselho de Administração se reu-
niu em caráter extraordinário e adotou, por unanimidade, as seguintes deliberações: (i) criar um comitê especial não 
estatutário nomeado ad hoc para conduzir uma análise profunda e detalhada relativas à denúncia objeto do Processo 
5005639-72.2020.4.03.6181 em trâmite na 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo (“Comitê Especial”); (ii) indicar, para 
a composição do Comitê Especial, a Sra. Ana Karina Bortoni Dias, Diretora Presidente do Banco; os membros indepen-
dentes do Conselho de Administração, a Sra. Olga Stankevicius Colpo e o Sr. Dorival Dourado Jr.; o membro do Conse-
lho de Administração, Sr. José Eduardo Gouveia Dominicale; e o Sr. Roberto Faldini, membro efetivo do Conselho Fiscal; 
(iii) nomear o Sr. Roberto Faldini como Coordenador do Comitê Especial; (iv) dotar o Comitê Especial de recursos hu-
manos e fi nanceiros próprios conforme seja necessário para o irrestrito e completo cumprimento de suas atribuições, 
incluindo a contratação do escritório Maeda, Ayres e Sarubbi Advogados, especializado em investigações corporativas; 
(v) determinar que a Diretoria do Banco, observadas as disposições legais e o disposto no Estatuto Social, pratique to-
dos os atos necessários ao fi el cumprimento das deliberações acima, incluindo informar aos colaboradores e prestado-
res de serviço do Banco, conforme necessário, sobre o dever de ampla e irrestrita cooperação com o Comitê Especial.

São Paulo, 3 de novembro de 2020
MARCO ANTONIO ANTUNES 

Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores
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