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D - Professores e ONGs 
O Samsung Innovation Campus, programa global da companhia que pro-
porciona e estimula habilidades e competências relacionadas à tecnologia 
e educação, abriu inscrições para dois Code Days com foco na linguagem 
de programação Scratch e na plataforma Arduino, que serão realizados 
em setembro e outubro. A iniciativa,  gratuita para professores da rede 
pública de ensino e educadores de ONGs, conta com conteúdo com base 
na trilha de formação do Code IoT na Escola, que oferece cursos em In-
ternet das Coisas, e tem parceria do Laboratório de Sistemas Integráveis 
Tecnológico e apoio da USP. Os interessados devem acessar o site (https://
naescola.codeiot.org.br/formacoes) e preencher os dados no formulário. 

E - Oktoberfest Blumenau
Acaba de ser lançado o edital de concessão da nova cervejaria oficial 
da Oktoberfest Blumenau. A concorrência será realizada na modalidade 
“melhor preço” e as candidatas serão conhecidas no dia 15 de setembro. 
A nova Cervejaria Oficial poderá explorar comercialmente a Oktoberfest 
entre 2022 e 2027, e edições da Sommerfest, entre 2022 e 2028. Como 
contrapartida, a empresa deverá construir um Boulevard na parte ex-
terna aos pavilhões, em frente ao Biergarten, e o Museu da Oktoberfest, 
que será o maior do mundo. A concessão da nova Cervejaria marca um 
novo momento para a Oktoberfest e para o município. O edital está em: 
(https://grp.blumenau.sc.gov.br/transparencia/portal/#/).

F - Edge Computing e 5G
A F5 Networks, Inc. anuncia o F5 TelcoDays, evento que investiga o impacto 
do Edge Computing e da rede 5G nas operadoras de telecomunicações e 
services providers da América Latina e do Brasil. Esse encontro é gratuito 
e acontece na próxima terça-feira (24), entre 11:00 e 14:00 horas. Um dos 
destaques  será a palestra “Cloud Native Edge-as-a-Service: Innovation from 
Core to Enterprise Edge”, oferecida por Jun Shi, líder da F5 em Outbound 
Product Management. Shi é reconhecido mundialmente por seus 25 anos de 
experiência em inovação para os mercados de telecomunicações. A participa-
ção é gratuita e as inscrições podem ser feitas em: (www.f5telcodays.com).  

G - Curso de Yoga
Estão abertas as inscrições para o Curso Intensivo Online “Yoga no Dia 
a Dia - Virtudes Éticas e Felicidade”, oferecido pelo Departamento de 

A - Diversão em Cena
A Fundação ArcelorMittal inova seu formato e abre inscrições 
para o seu primeiro edital de seleção de projetos, que destina R$ 
6 milhões a iniciativas dedicadas à formação do público infantil 
em todo o território nacional, com propostas nas áreas de teatro, 
música, musicais, circo e dança, além de projetos com linguagens 
inovadoras, para compor a programação de 2022. Com o lança-
mento do edital no último dia 12, o programa amplia as linguagens 
artísticas e os valores aportados ao longo de mais de uma década 
de existência. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo 
site (www.fundacaoarcelormittal.org.br).

B - Compliance e Anticorrupção
A J&F Investimentos, em parceria com a Legal, Ethics & Compliance, 
oferece 32 bolsas de estudo do “Curso de Compliance Anticorrup-
ção”, que desenvolve competências para implementar ou gerir um 
programa, além de preparar para o exame de Certificação Profis-
sional em Compliance Anticorrupção. As aulas acontecerão entre 
novembro e dezembro, totalizando carga horária de 49 horas. As 
inscrições vão até a próxima sexta-feira (20). Os interessados em 
participar do processo de seleção devem preencher um formulá-
rio e responder à pergunta: “Como você poderá contribuir com a 
disseminação da cultura de Compliance no Brasil?” no site (www.
sementesdecompliance.com.br). 

C - Tênis Presencial
A Fundação Tênis, ONG que realiza um programa social e educativo 
por meio do esporte, voltou a receber seus alunos nas quadras do Rio 
Grande do Sul e de São Paulo. Além de apresentar os novos cuidados 
que foram incorporados à rotina, como medição da temperatura, dis-
tanciamento, uso de máscaras e higienização dos materiais, o foco das 
aulas têm sido a adaptação da exigência física, intensidade e duração 
dos treinos, para retomada do ritmo com segurança. As atividades 
continuam também no ambiente virtual. No total, já retornaram às 
quadras pouco mais de 500 alunos, de um total de 1.400. O trabalho, 
direcionado para crianças e adolescentes em situação de vulnera-
bilidade, é pautado nos valores educacionais do Olimpismo. Outras 
informações: (https://fundacaotenis.org.br/).

Terapia Ocupacional da UFSCar. As aulas, que acontecem nas manhãs 
de 9 a 12 de outubro, vão ensinar a prática ancestral para o cuidado 
de si, das relações com os outros e para uma melhor integração com 
o mundo, além de aspectos éticos e conceitos usados para o desen-
volvimento de virtudes. O curso aborda cada um dos fundamentos do 
Yoga de forma detalhada, integrando posturas, técnicas respiratórias, 
domínio dos sentidos, da concentração e meditação. Qualquer pessoa 
pode se inscrever, mesmo sem experiência na área. Os interessados 
devem acessar (yogaturma2.faiufscar.com).  

H - Mobilidade Urbana
As inscrições para o Desafio Ipiranga-Cebrap: Mobilidade e Tendências 
já estão abertas para pesquisadores de todo o Brasil com projetos rela-
cionados ao tema “O futuro da mobilidade urbana”. A iniciativa objetiva 
estimular a produção de conhecimento científico sobre a mobilidade 
urbana no Brasil e as tendências para o futuro. Serão selecionados cinco 
pesquisadores responsáveis por produzir artigos acadêmicos inéditos. 
Entre as temáticas propostas para o desenvolvimento do artigo no Desa-
fio estão mobilidade elétrica, compartilhamento de veículos, segurança 
viária, mobilidade ativa, multimodalidade, mobilidade como serviço e 
soluções logísticas urbanas. Informações e inscrições: (https://cebrap.
org.br/inscricoes-abertas-para-o-desafio-ipiranga-cebrap-mobilidade-e-
tendencias/). 

I - A Indústria 4.0
Sua empresa está preparada para o futuro? Se a resposta é não, você 
precisa participar do ERP Experience, evento gratuito promovido pela 
SPS, consultoria especialista na implementação do software SAP Business 
One, voltado a empresas em crescimento. O objetivo é reunir grandes 
nomes do cenário de transformação digital no próximo dia 26, online, a 
partir das 18h30, para abordar soluções de Indústria 4.0 que favoreçam 
o crescimento contínuo e escalável das indústrias de manufatura. O 
público-alvo são CEO’s, CIO, diretores executivos, gerentes, coordena-
dores, supervisores e analistas das áreas de manufatura. Inscrições no 
link: (https://spsconsultoria.com.br/erp-experience/)

J - Players do Ecossistema
Estão abertas as inscrições do Batch#3 Impact, programa da Associação 
Brasileira de Startups para contribuir cada vez mais com o cenário de 
inovação. Os escolhidos para se tornar um Associado Impact terão a 
oportunidade única de participar de programas de mentoria, treinamento 
de pitch, conversas com investidores e fazer networking em diversas 
oportunidades exclusivas, como o Jantar Impact. Além disso, os partici-
pantes poderão colaborar para o blog da Abstartups. O interessado em 
tornar sua startup uma Associada Impact precisa estar pronto para uma 
criteriosa seleção que leva em conta o faturamento, time, investimentos, 
impacto no ecossistema e o produto. Mais informações e inscrições: 
(https://abstartups.com.br/associados-impact/). 

Com grafeno, a 
geração de energia 

solar será para todos

Novas tecnologias 
começam a chegar ao 
mercado brasileiro de 
energia solar

Ao obrigar milhões de 
brasileiros a se isola-
rem em casa e fazer 

saltar o valor da conta de 
luz, a pandemia da Covid-19 
fortaleceu um segmento que 
já crescia nos últimos anos: o 
de energia solar, tanto que o 
Brasil entrou no ranking dos 
dez países que mais instala-
ram sistemas desta matriz 
energética em 2020, de 
acordo com o mapeamento 
realizado pela Absolar.

Por aliar sustentabilidade 
e economia, a geração de 
energia solar começa a dei-
xar o patamar de tendência 
e se tornar uma solução 
escolhida por brasileiros de 
diferentes classes sociais 
para reverter o quadro de 
constantes reajustes tarifá-
rios nas contas de energia 
elétrica, que tanto pesam no 
bolso do consumidor, quanto 
refletem a crítica situação 
dos reservatórios das prin-
cipais hidrelétricas no país. 

Diante desse cenário, no-
vas tecnologias começam a 
chegar ao mercado brasileiro 
justamente com a missão 
de popularizar a geração de 
energia fotovoltaica, como é 
o caso das telhas solares, fa-
bricadas com plástico 100% 
reciclado e compostas por 
cápsulas de grafeno, capazes 
de absorver os raios do Sol, 
mesmo em dias nublados e 
chuvosos, sem comprometer 
a capacidade de gerar eletri-
cidade, porque elas têm a 
capacidade de armazenar a 
energia não consumida. 

Considerado “o material do 
futuro”, o grafeno tem como 
matéria-prima o grafite, 
cuja maior reserva mundial 
fica no Brasil, portanto a 
nova tecnologia em telha 
solar surge como o produto 
escalável que os fabrican-
tes de grafeno precisavam 
para alavancar em escala 
industrial a produção do 
material, conhecido por 
excelentes propriedades, 
como resistência, leveza, 
transparência, flexibilidade 
e condutividade elétrica. 

Na prática, o grafeno é 

o material mais forte (200 
vezes mais resistente que 
o aço), mais leve (é aproxi-
madamente cinco vezes mais 
leve que o alumínio) e mais 
fino que existe (espessura 
de um átomo). Para se ter 
uma ideia, três milhões de 
camadas de grafeno em-
pilhadas têm somente um 
milímetro de altura. Todas 
essas características vão ao 
encontro das propriedades 
das novas telhas solares. 

Com a tecnologia aplicada 
para captação de luz solar, 
uma residência se tornará 
autossuficiente em produção 
de energia, segundo a média 
nacional de consumo, com a 
instalação de apenas quatro 
telhas. Cada telha é fabricada 
para gerar 30 KWh de ele-
tricidade por mês, podendo 
o excedente ser vendido 
para as concessionárias de 
energia. Conforme a neces-
sidade, o consumidor ainda 
pode aumentar o número de 
cápsulas de grafeno, fazendo 
com que cada telha atinja até 
105 KWh. 

Trata-se de solução que 
oferecerá a possibilidade 
de levar energia limpa e 
renovável, com um custo 
mais acessível, a lugares que 
carecem de eletricidade por 
todo o país. Exemplo disso 
é que o investimento para 
fabricação das telhas solares, 
com padrão de 30 Kwh por 
mês, é apenas 35% superior 
em relação às telhas coloniais 
comuns, sem contar que elas 
são fabricadas em polietile-
no de alta densidade com 
a reutilização de plásticos 
reciclados. 

A nova solução está em 
fase de certificação no Inme-
tro e segue para os primeiros 
testes em duas casas, com 
climas distintos, uma na 
região Sudeste e outra na 
região Sul do país. A partir 
dessa validação, começa o 
processo de vendas para 
o público e, depois de seis 
meses, a produção em massa 
da nova tecnologia, que dará 
acesso à geração de energia 
solar para grande parcela da 
população brasileira. 

(*) - É fundador da Telite, fabricante 
de telhas plásticas com 100% 

de material reciclado e cápsulas de 
grafeno acopladas para captação 

de energia solar.

Leonardo Retto (*)

Segundo ele, a carteira 
de crédito habitacional 
do banco soma atual-

mente um volume R$ 528,9 
bilhões, o que representa 
67,3% de todo o financia-
mento imobiliário concedido 
no país. Os detalhes foram 
apresentados durante trans-
missão ao vivo nas redes 
sociais da Caixa. 

Ao todo, são 5,76 milhões 
de contratos imobiliários em 
vigor, um crescimento de 
12,5% entre 2019 e 2021, 
período em que ele está na 
presidência da Caixa. Em 
junho, a Caixa registrou 
recorde de R$ 13,1 bilhões 
em crédito imobiliário pro-
cessado, “maior mês de 
contratação na história”. O 
banco também responde 
pela quase totalidade dos 

Carteira habitacional do banco 
chega a R$ 528,9 bilhões.

A distribuição de R$ 
8,129 bilhões do lucro 
do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço 
(FGTS) em 2020, aprovada 
pelo Conselho Curador do 
fundo, será dividida pro-
porcionalmente entre os 
cotistas. Quanto maior o 
saldo da conta vinculada ao 
FGTS, mais o trabalhador 
terá a receber. O valor de 
referência corresponde ao 
saldo de cada conta em 
31 de dezembro de 2020. 
Quem tiver mais de uma 
conta receberá o crédito 
em todas elas, respeitando 
a proporcionalidade do 
saldo.

Para saber a parcela do 
lucro que será depositada, 
o trabalhador deve multi-
plicar o saldo de cada conta 
em seu nome em 31 de 
dezembro do ano passado 
por 0,01863517. Esse fator 
significa que, na prática, a 
cada R$ 1 mil de saldo, o 
cotista receberá R$ 18,63. 
Quem tinha R$ 2 mil terá 
crédito de R$ 37,27, com 
o valor subindo para R$ 
93,17 para quem tinha R$ 
5 mil no fim de 2020.

O valor a ser creditado em cada conta é proporcional ao saldo 
em 31 de dezembro.

Confiança do 
comerciante segue 
em alta em agosto

A confiança do comerciante 
avançou em agosto, é o que 
aponta a Confederação Nacional 
do Comércio  (CNC). O indicador 
aumentou 4,3% em relação ao 
mês anterior, chegando a 115 pon-
tos, acima da zona considerada de 
satisfação. No comparativo anual, 
o crescimento foi de 47,2%. Entre 
os motivos apurados, a alta apare-
ce reforçada pela expectativa de 
melhoria da economia em geral.

O resultado mostrou a continu-
ação da tendência de incremento 
da confiança dos empresários, 
após aumentos ocorridos em 
junho (12,2%) e julho (11,7%). O 
presidente da CNC, José Roberto 
Tadros, reforça que a proporção 
de pessoas vacinadas no país está 
diretamente ligada à resposta 
do setor, ainda dependente das 
vendas presenciais. “Mesmo com 
alta digitalização do comércio e 
adoção de serviços de delivery, 
seja em shopping centers ou lojas 
de rua, é um segmento que tende 
a acompanhar essa movimenta-
ção física de pessoas”.

“O indicador aponta um se-
gundo semestre mais positivo, 
com vendas impulsionadas por 
datas comemorativas que têm 
tudo para acontecer acima do 
ano passado. Além disso, há uma 
nítida sensação de que as condi-
ções atuais da economia evoluí-
ram até o momento, colocando 
o olhar dos comerciantes sobre 
a crise no espelho retrovisor”, 
acredita Antonio Everton, eco-
nomista da CNC (Gecom/CNC).
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Caixa Econômica Federal responde 
por 67% do crédito imobiliário

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, apresentou um balanço de sua gestão à frente do banco estatal 
e destacou alguns dos principais números da companhia

negócio também foi amplia-
do, disponibilizando agora 
cerca de R$ 10,18 bilhões 
de carteira de crédito, cres-
cimento de 33% desde 2019.

No balanço, o crédito con-
signado se tornou a principal 
linha de crédito de pessoa 
física da Caixa, com R$ 68,02 
bilhões de carteira ativa. 
Também negociou a dívida 
de mais de 1 milhão de clien-
tes nos últimos dois anos, 
totalizando R$ 8,6 bilhões.

Guimarães destacou a 
digitalização da Caixa nos 
últimos anos, que ostenta 
mais de 107 milhões de 
contas digitais, a grande 
maioria criada para atender 
os pagamentos do Auxílio 
Emergencial do governo fe-
deral, por meio do aplicativo 
Caixa TEM (ABr).

financiamentos da habitação 
popular, por meio do pro-
grama Casa Verde Amarela, 
sucessor do Minha Casa 
Minha Vida. 

Guimarães afirmou que 
a Caixa abriu 268 novas 
agências nos últimos anos, 

incluindo 100 especia-
lizadas no agronegócio. 
Ao todo, são 86 unidades 
novas no Nordeste, 59 
nos estados do Norte, 40 
no Centro-Oeste, 52 no 
Sudeste e 31 no Sul. 

O financiamento do agro-

Como calcular distribuição 
do lucro do FGTS

O percentual do lucro a 
ser repassado aos traba-
lhadores equivale a 96% do 
lucro de R$ 8,468 bilhões 
obtido pelo FGTS em 2020. 
A distribuição do lucro ele-
vará o rendimento do FGTS 
neste ano para 4,92%, 0,4 
ponto percentual superior à 
inflação oficial de 4,52% pelo 
IPCA. Em relação à cader-
neta de poupança, o FGTS 
teve rendimento ainda mais 
vantajoso. No ano passado, 
a poupança rendeu apenas 
2,11%, influenciada pela re-
dução da taxa Selic, os juros 
básicos da economia, para 

o menor nível da história 
por causa da pandemia da 
Covid-19.

O trabalhador tem dois 
meios para verificar o saldo 
do FGTS. O primeiro é o 
aplicativo FGTS, disponí-
vel para os telefones com 
sistema Android e iOS. O 
segundo é a consulta do 
extrato do fundo, no site da 
Caixa Econômica Federal.

Quem não puder fazer 
a consulta pela internet 
deve ir a qualquer agência 
da Caixa pedir o extrato 
no balcão de atendimento 
(ABr).


