
A insegurança alimentar 
grave, em que as pessoas 
relataram chegar a passar 
fome, atingiu 4,6% dos 
domicílios brasileiros, o 
equivalente a 3,1 milhões 
de lares, em 2017-2018. 
Esse percentual significa 
que 10,3 milhões de pessoas 
residem em domicílios nessa 
situação, sendo 7,7 milhões 
moradores na área urbana 
e 2,6 milhões na rural. Os 
dados constam da pesquisa 
divulgada ontem (17) pelo 
IBGE. A insegurança grave 
aparece quando os mora-
dores passaram por priva-
ção severa no consumo de 
alimentos, podendo chegar 
à fome.

Em 2017-2018, dos 68,9 
milhões de domicílios no 
Brasil, 36,7%, o equivalen-
te a 25,3 milhões de lares, 
estavam com algum grau 
de insegurança alimentar: 
leve (24%, ou 16,4 milhões), 
moderada (8,1%, ou 5,6 
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D - Virtual de Idiomas
A maior rede de idiomas do planeta acaba de abrir matrículas para o 
novo Wizard On Virtual School, uma plataforma de ensino digital que 
não oferece apenas aulas online, mas sim uma inédita experiência de 
uma escola 100% virtual, com diversas formas de interação a distância 
entre alunos e professores por meio de novos recursos de aprendizagem. 
Diferentemente de outros serviços de ingles online, os alunos do Wizard 
On terão sua própria turma e seus colegas, aprendendo com professor 
dedicado em duas aulas ao vivo por semana, assim como acontece nas 
escolas físicas, porém agora de qualquer lugar. A modalidade de ensino 
oferece ainda um assistente pessoal de estudo dotado de inteligência 
artificial, o Wiz.me (https://ensino.wizard.com.br/). 

E - Presenciais e Remotos
Enquanto empresas precisam conter gastos para evitar ao máximo 
as demissões de funcionários, outras seguem na contramão da crise, 
buscando contratar cada vez mais profissionais qualificados. É o caso 
da gigante da tecnologia Pitang Agile IT. A empresa pernambucana, 
referência no Nordeste, conta atualmente com mais de 40 vagas em 
aberto. Oportunidades são para profissionais da área de TI que moram 
em todo o país. São vagas para trabalhos presenciais, em Recife e São 
Paulo, e também para os serviços remotos, nos quais os contratados 
não precisarão sair de casa para desempenhar as suas funções. As vagas 
são para Desenvolvedor de Back End, Cloud Architect, Desenvolvedor 
Node Sênior, Front End Junior, Engenheiro de testes, entre outros. Para 
conferir e enviar o currículo, acesse o link (https://pitang.solides.jobs/).

F - Cadeias de Suprimento
Estão abertas as inscrições para o XVIII Prêmio Abralog de Logística, 
considerado o mais tradicional e importante do setor. A premiação 
objetiva reconhecer profissionais e empresas que se destacaram 
por encontrar soluções em projetos para as cadeias de suprimento, 
sejam prestadoras de serviços logísticos, ou usuárias dessa ativi-
dade. Estudantes dos níveis técnico, superior e de pós-graduação 
também podem participar. Enfim, todo o ambiente da logística. São 
sete as categorias que compõem o Prêmio: Automação e tecnologia 
da informação; Colaboração e parcerias em logística; Estudante de 
logística; Logística 4.0, tecnologias disruptivas e e-business; Sistemas 
de movimentação, armazenagem e embalagem; Multimodalidade; e 
Sustentabilidade e mobilidade urbana. Mais informações e inscrições: 
(www.abralog.com.br).

A - Olimpíada de Emprendedorismo
A Universidade Federal de Goiás, por meio de Centro de Empreende-
dorismo e Incubação(CEI/UFG), está com inscrições abertas para a 
7ª OEU - Sétima Olimpíada de Empreendedorismo Universitário, que 
será realizada de forma totalmente virtual. Oportunidade para mostrar 
talentos, inovar e ainda receber prêmios. Alunos de graduação e pós-
graduação, matriculados regularmente em instituição de ensino superior 
público ou privado, de qualquer região do Brasil, poderão se inscrever 
até o dia 22 (terça-feira), exclusivamente pelo formulário eletrônico, 
disponível no site (www.cei.ufg.br), onde os interessados terão acesso 
também ao edital, com as regras do desafio.

B - Cartas de Incentivo
Para agradecer e motivar profissionais de saúde pelo trabalho desenvol-
vido neste momento de pandemia, alunos do Colégio Marista Arquidio-
cesano, em São Paulo, escreveram cartas para as equipes dos hospitais 
Cruz Azul, Beneficência Portuguesa e Hospital Municipal Vereador José 
Storopolli. As cartas, escritas pelos estudantes do 5º ano do Ensino Fun-
damental/Anos Iniciais, levam palavras de encorajamento, solidariedade, 
amor, fé e incentivo para que os profissionais e os pacientes sintam-se 
acolhidos em um momento de dedicação ao trabalho e de cuidados com 
a saúde. As cartas solidárias devem ser entregues para os profissionais 
nas próximas semanas. A prática pedagógica promove o diálogo e o 
protagonismo, permitindo entender as necessidades humanas e sociais, 
questioná-las e traçar caminhos para enfrentar as problematizações 
contemporâneas.

C - Programa de Estágio 
A PepsiCo, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do 
mundo, anuncia a abertura das inscrições da nova edição do seu Pro-
grama de Estágio, First Gen, para início em janeiro de 2021. Ao todo, 
são 80 vagas distribuídas entre as áreas de RH, Marketing, Vendas, 
Operações, Jurídico, TI, Finanças e Pesquisa e Desenvolvimento, com 
um processo seletivo 100% online e interativo, com testes gamifi-
cados e dinâmicas virtuais. O requisito básico é estar no penúltimo 
ou último ano de graduação. A empresa está em busca de pessoas 
únicas, dispostas a fazer acontecer com muita criatividade e talento. 
As inscrições podem ser feitas pelo link: (http://vagas.ciadetalentos.
com.br/). As vagas são para as localidades de Contagem, Curitiba, 
São José dos Pinhais, Nova Santa Rita, São Paulo, Itu, Sorocaba, 
Valinhos, Petrolina e Rio de Janeiro.  

G -  Conferência do Forte 
David McAllister, parlamentar alemão que hoje preside a Comissão de 
Assuntos Externos do parlamento da União Europeia, marcará presença 
na 17ª edição da Conferência de Segurança Internacional do Forte de 
Copacabana, que acontece online, entre os próximos dias 24 e 25. Seu 
discurso abre o evento, ao lado do Ministro da Defesa do Brasil, Fer-
nando Azevedo e Silva. O tema deste ano “Novas Fronteiras e Soberania 
Frente aos Desafios Globais” será discutido em painéis por especialistas 
brasileiros e estrangeiros. Acompanhe as redes da Fundação Konrad 
Adenauer no Brasil para saber mais sobre o evento. Acesse pelo Ins-
tagram, Twitter ou Facebook: @kasbrasil. Inscrições pelo link (https://
forms.gle/7Dy7XPzCxfHHcx5M8).

H - Sou Singular
Nesta semana (21 a 26) - Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas 
com Deficiência - a Talento Incluir - consultoria que já proporcionou 
emprego a mais de 7 mil pessoas com deficiência - realizará duas lives 
para lançar o movimento “Sou Singular” - um ato para engajar as pes-
soas com deficiência e empresas nessa causa. Durante as lives, Carolina 
Ignarra, CEO da Talento Incluir vai conversar com um dos idealizadores 
do movimento, Billy Saga, músico e cadeirante, com duas décadas de 
dedicação ao rap e ao ativismo social, também responsável pela área de 
Diversidade e Inclusão da Claro, além do presidente da ONG Movimento 
SuperAção. Para participar, basta acessar o link: (http://talento-incluir.
rds.land/singularidade) ou pela redes sociais da Talento Incluir. 

I -  Startups Anahp 2020 
Com o objetivo de dar visibilidade às principais soluções tecnológicas 
do setor de saúde, o Startups Anahp, projeto que integra a programação 
do Congresso Nacional de Hospitais Privados (Conahp), prorrogou o 
prazo de inscrições até o próximo dia 30. Podem participar da seleção as 
empresas de até 20 funcionários, faturamento anual de até R$ 2 milhões 
e com visão clara do potencial para o mercado nacional. O regulamento 
completo do evento, que acontece em novembro, pode ser conferido no 
site (https://pt.surveymonkey.com/r/BGQVYLT) e a inscrição deve ser 
realizada pelo site (https://conahp.org.br/2020/).

J - Fintechs mais Relevantes 
A flexibilidade trazida pelo novo ambiente digital, com a regulamentação 
do compartilhamento de dados bancários (open banking) e as soluções 
de pagamento instantâneo (fast payments), vai acelerar ainda mais a 
transformação do setor financeiro, descentralizando o antigo ecossis-
tema. A inovação tecnológica - base das fintechs - já criou inúmeros 
novos serviços e competidores de peso na arena de negócios digitais, e 
não mais necessariamente dentro dos grandes bancos. Na lista das dez 
mais importantes iniciativas brasileiras com esse perfil, que acaba de 
ser divulgada pelo Prêmio iBest, apenas três são ligadas a instituições 
financeiras tradicionais. Conheça o os TOP 10 Brasil em Fintechs que 
concorrem ao Prêmio iBest: Ame Digital, Banco Next, C6 Bank. Mercado 
Pago, Neon, Nubank, PagSeguro, PicPay, Stone e Superdigital. 

Os impactos colaterais 
da Reforma Tributária no 
ensino privado brasileiro

A Reforma tributária 
chegou para valer. 
O poder executivo 
finalmente demonstrou 
suas verdadeiras 
intenções

Estão previstas quatro fa-
ses: o IVA Federal (CBS), 
o imposto seletivo (subs-

tituição do IPI), mudanças no 
Imposto de Renda e, por último, 
possíveis alterações em tributos 
sobre folha e o fantasma da 
CPMF. O projeto de lei 3.887/20 
trouxe detalhes sobre a primeira 
fase, na qual cria a CBS (Contri-
buição de Bens e Serviços). A 
entrega do projeto para o poder 
legislativo concorrerá com outras 
duas propostas de reforma tri-
butária. A briga deve ser grande 
por conta do protagonismo da 
reforma.

A CBS é uma minirreforma 
das atuais contribuições deno-
minadas PIS e COFINS. Existem 
muitos pontos positivos nesta 
primeira fase da reforma, como 
a redução de tributos (de dois 
para um), simplificação nas 
apurações (apenas um modelo 
de apuração) e menor subje-
tividade (toma-se crédito de 
todos os gastos com compras 
de pessoas jurídicas). Por outro 
lado, existem pontos negativos 
para alguns setores. 

Empresas do setor de serviços, 
que não estão no regime do 
simples nacional, terão dificul-
dades. Isso porque, no regime 
não cumulativo, que será o 
único existente se o projeto de 
lei passar, admite-se créditos 
somente nas compras de pessoas 
jurídicas.

O problema é que empresas de 
serviços geralmente possuem em 
sua estrutura de gastos a maioria 
de gastos com pessoas físicas, 
nos quais não se admite créditos. 

Bem, mas se isto já existe no 
sistema atual do PIS e COFINS, o 
que assusta os empresários deste 
setor? Ocorrerá aumento de alí-
quotas. Prestadores de serviços 
que estão no lucro presumido 
ou mesmo alguns segmentos 
do setor de serviços tributam, 
somadas as duas contribuições, 
3,65% sobre seu faturamento. 
Já a previsão da CBS é ter uma 
alíquota única de 12%. O salto 
é grande. 

Considerando uma alíquota 
de ISS (imposto sobre serviços) 
de 2%, a alíquota efetiva do 
CBS seria de 11,76%, ou seja, 
um aumento de 8,11 pontos 

percentuais sobre os atuais 
3,65%. O setor de ensino básico 
terá impactos importantes, pois 
escolas que estão no regime do 
lucro real ou lucro presumido 
dificilmente terão condições 
de manter os atuais preços de 
mensalidades escolares. 

O repasse de preços parece 
ser inevitável e deve ser entre 
7,8% e 11,2%, podendo variar a 
depender das alíquotas atuais de 
ISS de cada município e possíveis 
créditos da CBS sobre custos e 
despesas de cada organização. 
Falando de ISS, indiretamente 
os municípios também seriam 
beneficiados. Isso porque a 
mudança do atual PIS/COFINS 
para a CBS traria um aumento 
de preços e consequentemente, 
aumento de ISS.

Os impactos da reforma tri-
butária no setor de educação 
não param por aí. Instituições 
filantrópicas de ensino básico 
também serão afetadas com o 
aumento da CBS, pois não estão 
contempladas com a sua isenção. 
Instituições de Ensino Superior 
que destinam vagas gratuitas 
para a população de baixa renda, 
por meio do PROUNI, também 
terão que tributar a CBS. Livros 
e materiais didáticos, que hoje 
possuem alíquota zero para o 
PIS e COFINS, não terão mais 
esse benefício. 

E para piorar, o Governo es-
tuda mudanças no imposto de 
renda pessoa física, que inclui 
a retirada da possibilidade de 
dedução de gastos com educação 
na declaração de ajuste anual dos 
brasileiros que possuem filhos 
em escolas privadas.

O cenário que vem pela frente 
é bem desafiador para vários 
empresários, sobretudo para o 
segmento de educação. 

Um setor que possui 15,5 
milhões de estudantes matricu-
lados no ensino privado, sendo 
9,1% milhões na educação básica 
e 6,4 milhões no ensino superior, 
e que emprega milhares de 
brasileiros precisa ser avaliado 
com muito cuidado. O fato de 
haver aumento de mensalidades 
por conta da reforma tributária 
promete gerar uma sobrecarga 
para o Estado, gerando a mi-
gração de boa parte dos alunos 
das escolas particulares para as 
escolas públicas. 

Estamos preparados para isso?
 
(*) - É profissional de contabilidade, 

coordenador e professor 
dos programas de MBAs em 
Contabilidade e Finanças da 

Universidade Positivo.

Marco Pitta (*)

O certame vai contratar 
soluções para o for-
necimento de energia 

a 23 localidades na Região 
Norte, que não são conec-
tadas no sistema de energia 
nacional. O suprimento de 
energia vai atender locali-
dades situadas nos estados 
do Acre (3), Amazonas (5), 
Pará (10), Rondônia (2) e 
Roraima (3). As localidades 
serão divididas em lotes e 
as soluções de suprimento 
deverão atender todas as 
localidades que compõem 
um determinado lote.

De acordo com a portaria, 
os empreendedores inte-
ressados deverão cadastrar 
suas soluções de suprimento 
junto à Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), até às 
12h do dia 4 de dezembro. 
Para fins de cadastramento 
e habilitação técnica, será 
dispensada a apresentação 
de licenças ambientais. As 
licenças deverão ser apre-

O leilão ficará à cargo da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel).
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Novas diretrizes de leilão de 
energia para sistemas isolados
O Ministério de Minas e Energia publicou ontem (17) uma portaria com as diretrizes para o leilão para 
suprimento de energia nos sistemas isolados, previsto para ocorrer em março de 2021

interessados em participar 
do certame, a EPE publicará 
as instruções para cadas-
tramento de soluções de 
suprimento, bem como os 
requisitos para a emissão 
da habilitação técnica. Além 
disso, serão divulgadas in-
formações detalhadas sobre 
cada localidade, obtidas a 
partir dos ciclos anuais de 
planejamento do atendimen-
to aos sistemas isolados”, 
informou o ministério. Os 
empreendedores poderão 
alterar as características 
técnicas da solução de su-
primento, inclusive quanto 
ao combustível principal. 
Entretanto, a mudança só 
será aceita se a modificação 
não comprometer os com-
promissos de entrega de 
potência e de energia asso-
ciada pactuados no contrato 
e não resultar em atraso no 
cronograma de implantação 
da solução. O leilão ficará à 
cargo da Aneel (ABr).

sentadas pelos ganhadores 
do certame em prazo ainda 
a ser definido em edital.

No caso das localidades 
com previsão de Sistema 
Interligado Nacional (SIN), 
o suprimento de energia de-
verá ocorrer até a efetivação 
da interligação. Os prazos 
serão definidos de maneira 
separada a depender do tipo 
de fonte primária utilizada.

De acordo com o minis-
tério, para as soluções de 
suprimento cujas fontes pri-
márias sejam gás natural ou 
renováveis exclusivamente, 
incluindo ou não tecnologias 
de armazenamento, o prazo 
para contratação será de 15 
anos. Para os demais casos, 
o prazo contratual será de 
cinco anos.

“De modo a subsidiar os 

Insegurança alimentar grave 
atinge 10,3 milhões de brasileiros

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 | NIRE 3530046248-3

FATO RELEVANTE
O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco BMG” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, pará-
grafo 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários, informa aos seus acionistas e 
ao mercado em geral que, nesta data, foi celebrado o 4º aditamento ao Acordo de Acionistas do Banco BMG (“Acordo 
de Acionistas do Banco BMG”) entre Flávio Pentagna Guimarães, BMG Participações S.A. (“BMG Participações”), Ânge-
la Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães tendo por 
objeto (i) formalizar a adesão ao Acordo de Acionistas do Banco BMG (a) da Água Boa Participações Ltda., sociedade in-
tegralmente detida por Ângela Annes Guimarães, em razão da conferência da totalidade das ações ordinárias e prefe-
renciais de emissão do Banco BMG anteriormente detidas por Ângela Annes Guimarães ao capital social da Água Boa 
Participações Ltda.; (b) da Noma Participações Ltda., sociedade integralmente detida por Antônio Mourão Guimarães 
Neto, em razão da conferência da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão do Banco BMG anterior-
mente detidas por Antônio Mourão Guimarães Neto ao capital social da Noma Participações Ltda.; (c) da Rivage Partici-
pações Ltda., sociedade integralmente detida por Regina Annes Guimarães, em razão da conferência da totalidade das 
ações ordinárias e preferenciais de emissão do Banco BMG anteriormente detidas por Regina Annes Guimarães ao ca-
pital social da Rivage Participações Ltda.; e (d) da São Judas Tadeu Participações Ltda., sociedade integralmente detida 
por Ricardo Annes Guimarães em razão da conferência da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão do 
Banco BMG anteriormente detidas por Ricardo Annes Guimarães ao capital social da São Judas Tadeu Participações 
Ltda., e (ii) consignar a renúncia, por Flávio Pentagna Guimarães, a 95% (noventa e cinco por cento) dos direitos econô-
micos a ele conferidos pelo usufruto das 94.706.665 (noventa e quatro milhões, setecentas e seis mil, seiscentas e ses-
senta e cinco) ações ordinárias e 45.000.000 (quarenta e cinco milhões) ações preferenciais de emissão do Banco BMG, 
por ele doadas, com reserva de usufruto, como adiantamento de herança, para Antônio Mourão Guimarães Neto, Ânge-
la Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães, em igual proporção, 
nos termos do Contrato de Doação com Reserva de Usufruto celebrado em 19 de novembro de 2018 (“Ações Doadas”). 
A celebração do 4º aditamento ao Acordo de Acionistas do Banco BMG, com a consequente adesão da Água Boa Parti-
cipações Ltda., da Noma Participações Ltda., da Rivage Participações Ltda. e da São Judas Tadeu Participações Ltda. ao 
Acordo de Acionistas do Banco BMG, bem como a renúncia parcial, por Flávio Pentagna Guimarães, aos direitos econô-
micos conferidos pelo usufruto das Ações Doados não implicam qualquer mudança no controle do Banco BMG, tendo 
em vista que Flávio Pentagna Guimarães permanece como acionista controlador do Banco BMG, direta e indiretamente 
(por meio da BMG Participações), em razão da manutenção do usufruto vitalício sobre os direitos políticos sobre as 
Ações Doadas, e foram realizadas em continuidade de organização e planejamento societário e sucessório da Família 
Guimarães.  O Acordo de Acionistas do Banco BMG, conforme aditado, fi cará arquivado na sede social da Companhia e 
sua cópia será disponibilizada para consulta nos websites da Companhia (www.bancobmg.com.br/ri) e da CVM (www.
cvm.gov.br), nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada. 

São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO ANTONIO ANTUNES 

Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores

milhões) ou grave (4,6%, ou 
3,1 milhões). 

Na população de 207,1 
milhões de habitantes em 
2017-2018, 122,2 milhões 
eram moradores em do-
micílios com segurança 
alimentar, enquanto 84,9 mi-
lhões moravam aqueles com 
alguma insegurança alimen-
tar, assim distribuídos: 56 
milhões em domicílios com 
insegurança alimentar leve, 
18,6 milhões em domicílios 
com insegurança alimentar 
moderada e 10,3 milhões 
de pessoas residentes em 
domicílios com insegurança 
alimentar grave.

Segundo o gerente da 
Pesquisa de Orçamentos 
Familiares, André Martins, 
o aumento da insegurança 
alimentar está relacionado, 
entre outros motivos, à 
desaceleração da atividade 
econômica nos anos de 2017 
e 2018. 

Menos da metade dos 

domicílios do Norte (43%) 
e Nordeste (49,7%) tinham 
segurança alimentar, isto é, 
acesso pleno e regular aos ali-
mentos. Os percentuais eram 
melhores no Centro-Oeste 

(64,8%), Sudeste (68,8%) e 
Sul (79,3%). A prevalência de 
insegurança alimentar grave 
do Norte (10,2%) era cerca 
de cinco vezes maior que a 
do Sul (2,2%) (ABr).

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 0
82

6-
D

06
B-

73
ED

-4
D

D
0.


