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Aborto, maconha, casamento gay e, agora, quase 100% de 

energia elétrica de fontes limpas – é o Uruguai
Primeiro país da América do Sul a descriminalizar o aborto (2012), primeiro
a legalizar a maconha (2014) e um dos primeiros a aprovar o casamento
entre homossexuais com mesmos direitos civis garantidos aos casais
heteros (2012), o Uruguai agora pode ostentar mais um pioneirismo na
região -- desta vez, em função de seus avanços no uso de energia limpa.O
país vem chamando a atenção na conferência de clima em Paris, a COP-
21, pelo progresso na mudança de sua matriz energética, com
consequente redução as emissões de carbono.

Hoje, 94,5% da eletricidade do país e 55% da energia total consumida vêm
de fontes renováveis - a média global de energia proveniente de fontes
limpas é de 12%. Foi uma transformação forjada nos últimos anos. O país,
que já foi dependente de gás importado da Argentina, é agora
autosuficiente em energia e chega a exportar parte de sua produção.
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Apesar da população relativamente pequena – são
3,4 milhões de habitantes - o Uruguai vem ganhando
uma “notável quantidade de elogios” nos últimos anos
em função de suas políticas que o tornam um dos
países mais liberais da América do Sul – em relação
ao aborto, à homossexualidade e à maconha.
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Para fortalecer a posição de destaque no uso de energias
renováveis, o Uruguai apresentou uma das metas mais ambiciosas
na convenção da ONU. O compromisso é reduzir em 88% as
emissões de carbono até 2017, na comparação com a média
emitida no período de 2009 a 2013.

As políticas uruguaias para transformar
sua matriz energética em uma matriz
mais limpa já recebeu elogios do Banco
Mundial, da Comissão Econômica para
a América Latina e Caribe, e no último
ano, a WWF colocou o Uruguai entre os
seus líderes em "energia verde".

Para forjar o novo cenário, foram investidos em cinco anos US$ 7 bilhões
(R$ 26,3 bilhões), ou 15% do PIB anual do país – isso é cinco vezes mais
que a média da América Latina para investimentos em fontes renováveis
de energia e três vezes mais que o mínimo recomendado por especialistas
sobre mudança climática.
Como resultado, hoje, além de uma planta considerável para a geração de
energia eólica, o país também tem usinas para geração de energia solar e
a partir de biomassa. Somada a energia gerada por hidrelétricas, chega-se
ao total de 94,5% de eletrecidade consumida no país vinda de fontes
limpas – sendo 55% da energia total. Amédia global de geração de energia
proveniente de fontes limpas é de 12%.

Época, http://goo.gl/X3q9za, 08/12/2015
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Para fortalecer a posição de destaque no uso de energias renováveis, o
Uruguai apresentou uma das metas mais ambiciosas na convenção da
ONU. O compromisso é reduzir em 88% as emissões de carbono até
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Chegada de imigrantes à Grécia caiu bruscamente em 
novembro

Destacando que os dados ainda não
estavam completos, a porta-voz disse que
mais de 200 mil pessoas chegaram ao
litoral grego em outubro, e que as
condições meteorológicas ruins podem ter
reduzido o fluxo. Ainda é cedo para
estabelecer qualquer tendência após um
acordo entre Turquia e UE no final de
novembro para tentar limitar o número de
imigrantes que deixam a Turquia, disse a
porta-voz.

O número de imigrantes ilegais que chegaram à Grécia caiu bruscamente
no mês passado, com provavelmente menos de 100 mil pessoas
registradas pela agência de fronteiras da União Europeia, menos da
metade do número de outubro, disse uma porta-voz da entidade nesta
sexta-feira.

G1, http://goo.gl/mKwziY, 11/12/2015
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- Imigração mediante guerras em alguns países.

- Turquia ajudará a controlar imigração em troca de acordo
para entrar na UE

http://goo.gl/rVjsVB

SEMANA 01 a 07 DE DEZEMBRO
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Explosão atinge centro de Cabul
Uma forte explosão aconteceu nesta
sexta-feira (11) em um horário de muito
movimento no centro de Cabul, seguida
por tiros, mas até o momento não foi
possível obter informações sobre
possíveis vítimas. Horas depois do
ataque, autoridades afegãs e
espanholas disseram que a embaixada
da Espanha em Cabul foi atacada.

A explosão aconteceu no bairro de Sherpur, afirmou o porta-voz da
polícia de Cabul, Basir Mujahid. O domícilio de Abdul Rashid
Dostum, um antigo chefe de guerra e vice-presidente primeiro do
Afeganistão, também se encontra na área. Os talibãs reivindicaram
o ataque, mas afirmaram que o alvo era uma casa de hóspedes.
Não se sabe até o momento se esta casa de hóspedes se localiza
nas instalações da embaixada.

G1, http://goo.gl/EFU6g8, 11/12/2015
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http://goo.gl/hCVp4a

- Talibã.

- Fundamentalistas.

- Sobre o Talibã
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Explosão atinge centro de Cabul

Top Atualidades Semanal

MUNDO 
Política

O triplo ataque suicida com carro-bomba de quinta-feira (10) na
região nordeste da Síria matou pelo menos 22 civis, anunciou o
Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).
A ONG anunciou em um primeiro momento, na quinta, a morte de
12 pessoas, sem informar se eram civis, depois que três homens
detonaram seus carros-bomba em pontos diferentes da cidade de
Tall Tamer, na província de Hasakeh.

Em Aleppo, norte do país, 12
pessoas, incluindo sete crianças,
morreram nas últimas 24 horas em
bombardeios rebeldes em bairros da
cidade controlados pelo regime de
Bashar al-Assad, informou o OSDH.

G1, http://goo.gl/BLKjv6, 11/12/2015

Triplo atentado na Síria deixa mortos
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http://goo.gl/uWxtvV

- Conflitos no Oriente Médio.

- Situação instável na Síria.

- Daesh reivindica triplo atentado no nordeste da Síria
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Triplo atentado na Síria deixa mortos
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Ministro do STF suspende instalação da comissão do 
impeachment

G1, http://goo.gl/qf4WZN, 08/12/2015

O ministro Luiz Edson Fachin, do
Supremo Tribunal Federal (STF),
decidiu na noite desta terça-feira (8)
suspender a formação e a instalação
da comissão especial que irá analisar
o processo de impeachment da
presidente Dilma Rousseff na
Câmara dos Deputados.

SEMANA 08 a 14 DE DEZEMBRO

Fachin determinou que os trabalhos sejam interrompidos até que o plenário
do Supremo analise o caso, votação que está marcada para a próxima
quarta (16). Segundo o magistrado, ele suspendeu todo o processo do
impeachment para evitar novos atos que, posteriormente, possam ser
invalidados pelo Supremo, inclusive prazos.

- Governabilidade da presidenta Dilma.

- Golpe é temido por deputados governistas.

O impeachment está suspenso. E agora?

Eduardo Cunha autoriza abrir processo de impeachment de 
Dilma

http://goo.gl/wMtxEd
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Marta supera Pelé e vira a maior artilheira da história da seleção
A seleção brasileira possui um novo
goleador. Ou melhor, uma goleadora.
Na noite desta quarta-feira, a craque
Marta anotou três gols no primeiro tempo
do amistoso contra Trinidad e Tobago,
chegou a 98 com a camisa amarela e
superou ninguém menos do que Pelé,
autor de 95 gols durante a vitoriosa
carreira de tricampeão mundial.

UOL, http://goo.gl/AVgeXR, 09/12/2015

Além do fato de bater a marca obtida pelo Rei, o amistoso desta quarta-
feira ficará marcado de maneira especial por outro fator. Diante de Trinidad
e Tobago, Marta vestiu pela 100ª vez a camisa da seleção brasileira.
Marta, assim, quebra mais uma marca importante na carreira. A camisa 10
sustenta o posto de atleta mais laureada da história do futebol feminino:
foram cinco troféus de Melhor Jogadora do Mundo; o último veio em 2010.
No ano passado, a craque terminou com a segunda colocação.
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- Esporte brasileiro – recorde mundial.

- Marta é maior do que Neymar

http://goo.gl/FCs3Gt
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Wagner Moura concorre ao Globo de Ouro por 'Narcos'
Narcos, produzido pelo brasileiro José Padilha para a Netflix, disputará
como melhor seriado dramático, e seu protagonista, o baiano Wagner
Moura, que vive o narcotraficante colombiano Pablo Escobar, concorre
como melhor ator em série de drama.

Folha de são Paulo, http://goo.gl/L9SGkH, 10/12/2015

Entre as categorias de cinema, o filme que soma mais menções é Carol,
sobre um relacionamento lésbico ambientado nos anos 1950: está
indicado em longa dramático, direção (Todd Haynes), trilha sonora e duas
menções em atriz de drama (Cate Blanchett e Rooney Mara).
Concorrendo com quatro menções está O Regresso, drama de
sobrevivência dirigido por Alejandro González Iñárritu e que pode dar o
terceiro prêmio a seu protagonista, Leonardo DiCaprio. Também
concorrem com quatro indicações cada o biográfico Steve Jobs, de Danny
Boyle, e A Grande Aposta, de Adam McKay, sobre quatro homens que
previram o estouro da crise imobiliária.
Os indicados foram anunciados nesta quinta (10). A premiação ocorre em
10/1.
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- Cinema brasileiro – repercussão mundial.

- Filho de Pablo Escobar: “Narcos’ não se interessou pela versão da
família”
http://goo.gl/KXfCgS
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Depois do Brasil, Japão também tem nota de crédito 
rebaixada por agência

A agência de classificação de risco
Standard & Poors rebaixou, nesta quarta-
feira (16), a nota de crédito da dívida
soberana do Japão em um nível (de AA-
para A+), indicando perspectiva negativa
da economia japonesa.

IPC Digital; http://goo.gl/Vvssja ,17.09.2015

Aagência informou que estava rebaixando a nota do Japão porque o fraco
crescimento econômico indica que o governo terá dificuldades em realizar
o ajuste fiscal prometido. “Apesar de mostrar uma melhora inicial,
acreditamos que a estratégia de recuperação econômica, apelidada de
Abenomics, não será capaz de reverter a deterioração da economia nos
próximos anos”, informou a S&P.
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