Farol 3

www.opovo.com.br

Quinta-feira
Fortaleza - CearÁ - 11 de Fevereiro de 2021

ediÇÃo: DomITIlA ANDrADE | DOmiTilA.AnDrADe@OPOVO.COm.Br | 85 3255 6101

Conselho
projeta impacto
positivo para
o CE com Biden

eConoMIa

Novo vazamento de
dados expõe 100 mi
de celulares
Um novo vazamento de dados na
internet pode ter exposto mais de
100 milhões de contas de celular
neste mês de fevereiro, segundo o
dfndr lab, da empresa de
cibersegurança PSafe. entre as
informações vazadas estão o
número de celular do presidente
Jair Bolsonaro e da apresentadora
Fátima Bernardes. Segundo a
PSafe, os dados estavam
disponíveis para a compra na dark
web desde o dia 3 de fevereiro
deste ano, e incluía informações
como CPF, número de celular, tipo
de conta telefônica, minutos
gastos em ligação e outros dados
pessoais. Ao todo, 102.828.814
contas foram vazadas e, a
princípio, acredita-se que
pertencem a usuários das
operadoras Claro e Vivo. (Ae)

| CoreCon-Ce | Governo
democrata dos EUA tem agenda ambiental
Camila de almeida em 2019/o Povo

10º dia de fevereiro
aurelio alveS

Só cHovEu 0,2% Do NormAl
Ontem, no 10º dia do primeiro mês da quadra chuvosa, só
choveu até agora no Ceará 0,2% da média histórica para o mês
de fevereiro. O normal para o período é 118,6 milímetros de
chuva. mas, neste fevereiro a média até agora é de 0,2
milímetros no estado.

assédio sexual
divulgaÇÃo/aleSP

cEArÁ tem instalações industriais que
exportam materiais para energia eólica

A gestão do recém-empossado presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden
(Partido Democrata), tem gerado
expectativas para a injeção de
novos investimentos no Ceará.
Em transmissão ao vivo nas redes sociais promovida pelo Conselho Regional de Economia do
Ceará (Corecon-CE), a vice-presidente da entidade, Silvana Parente, e o conselheiro federal de
economia, Lauro Chaves Neto,
avaliam que os investimentos
anunciados por Biden em energias renováveis podem ser captados pelo Ceará.
Conforme pontua Chaves Neto,
uma série de fatores pode fazer o
Ceará se destacar para conseguir
esses investimentos internacionais. Um deles é a localização
geográfica do Estado, que se configura mais próximo dos Estados
Unidos do que estados do sudeste
e sul do Brasil, por exemplo. A estrutura “moderna” dos portos de
exportação do Ceará também se
destacam, avalia o conselheiro.
Segundo analisam os especialistas, o novo governo de Biden



80% dos paCIentes

Covid-19 deixa
disfunções
cognitivas

irá prezar pela agenda ambiental.
Logo no primeiro dia da posse,
o presidente democrata assinou
termo que colocou de volta os Estados Unidos no Acordo de Paris.
Ainda durante a campanha presidencial, Joe Biden havia anunciado, como promessa de gestão,
plano para gastar US$ 2 trilhões
em energias renováveis durante o
mandato. Como o Ceará faz parte
dos principais centros brasileiros produtores de energia limpa,
além de produtor de equipamentos para essa indústria, a aposta é
que os cearenses sejam beneficiados com o pacote de investimentos e consigam atrair novos negócios para o Estado.
Conforme sugere o professor
Chaves Neto, a nova gestão da
Casa Branca americana poderá
então oferecer mais oportunidades do que ameaças para o Ceará.
“Aqui temos um leque de opções
muito importantes. Qualquer pequena parcela nesse movimento
americano que a gente conseguir
trazer para o Ceará vai trazer um
impacto gigantesco”. (Everton
Lacerda, especial para O POVO)

50,1
bilhões de reais em cinco anos é a
proposta da Agência nacional de
energia elétrica (Aneel) de devolução
em impostos que foram cobrados
acima do patamar correto

Os resultados de um estudo feito
no feito no instituto do Coração do
Hospital das Clínicas (inCor)
mostram que 80% dos pacientes
de Covid-19 tiveram disfunções
cognitivas. Outro dado alarmante
mostra que sequelas cognitivas
não acontecem somente em
pessoas que sofreram a doença
no estágio mais grave. Pacientes
que tiveram coriza ou outros
sintomas mais leves e até mesmo
os assintomáticos também foram
diagnosticados com disfunção
cognitiva em algum grau. A
pesquisa indica que o vírus
ocasiona dificuldade de
concentração ou atenção, perda
de memória ou dificuldade para
lembrar-se das coisas, problemas
com a compreensão ou
entendimento, dificuldades com o
julgamento e raciocínio,
habilidades prejudicadas,
problemas na execução de várias
tarefas, mudanças
comportamentais e emocionais,
além de confusão. (Agência Brasil)



204
milhões de euros foi o
prejuízo líquido em 2020
da holandesa Heineken,
segunda maior cervejaria
do mundo

AlESp AbrE procESSo DE cASSAção
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia
legislativa de São Paulo (Alesp) abriu por unanimidade ontem,
10, um processo de cassação do deputado estadual Fernando
Cury (Cidadania) por importunação sexual. O parlamentar foi
flagrado pelas câmeras da Alesp, em 1º de dezembro, colocando
a mão na lateral dos seios da deputada isa Penna (PSOl), que o
acusa de assédio sexual. (Ae)

Covid-19
rePrODUçãO inSTAgrAm/ reBeCA ABrAVAnel

SIlvIo SANToS é vAcINADo
O apresentador e empresário Silvio Santos, 90, recebeu a dose
da vacina CoronaVac, ontem, 10, em um posto de vacinação da
Prefeitura de São Paulo. As filhas Patrícia e rebeca Abravanel
comemoraram o momento. “Agradecendo muito a Deus por esse
momento”, escreveu rebeca no instagram.
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SENADo DEbATE
ImpEAcHmENT
após o Senado americano decidir que
o processo de impeachment de Donald
Trump é constitucional, os autores
do processo contra o ex-presidente
começaram a apresentar seus
argumentos ontem, 10, no segundo
julgamento no Senado em um ano. A
expectativa é que o julgamento avance
rapidamente, com uma votação para
condenar ou absolver Trump até o fim
de semana. >Os democratas devem
convencer 17 senadores republicanos
de que o ex-presidente é culpado da
acusação de incitamento à insurreição,
caso queiram reunir a maioria
necessária para condená-lo, resultado
que no momento parece improvável.

