
 

 

 

 

 

 
Período: 01 a 04 de Fevereiro/2016 

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Funcionamento da Biblioteca – de 11FEV a 11MAR 2016!  
Excepcionalmente durante o período de 11FEV a 11MAR 2016, a Biblioteca funcionará 
para o atendimento do público, somente pela manhã, no horário das 09 às 13h.  
O serviço do Clipping ficará suspenso durante este período. 
   
- Saiba como chegar ao Tribunal Marítimo!  
Acesso: Via Praça XV, pelo corredor existente ao lado do prédio do Centro 
Administrativo do Tribunal de Justiça. Entrada pela lateral. 
 
 

 
 
 
NOTA: 
As matérias publicadas no informativo ‘Clipping de Notícias’ são veiculadas em sítios 
disponíveis na Internet, de abrangência pública, e não refletem a opinião da biblioteca ou do 
Tribunal Marítimo. Sendo de responsabilidade de seus autores. 
 
Boa Leitura!  
Equipe da 
Biblioteca Almirante Adalberto Nunes  

TRIBUNAL MARÍTIMO – TM 
Justiça e Segurança para Navegação 
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Centro de Conhecimento em Direito Marítimo  
 
CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO  
 
04/02 
 
Navios Cruzeiros: Recorde no Porto do Rio 
Mais de 130 mil pessoas em 15 navios cruzeiros desembarcam no Píer da Praça Mauá, 
a partir do dia 6 de fevereiro, para brincar o carnaval no Rio de Janeiro. 
 
Fonte: Docas do Rio 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portosrio.gov.br/ 
 
02/02 
 
A Cabotagem brasileira e os Big Ships 
Assim como já ocorre em outros setores de uma economia globalizada, o Brasil não é 
uma ilha isolada e alheia aos acontecimentos internacionais do setor marítimo, cujo 
crescimento do tamanho dos navios e a proliferação dos megaconsórcios – reflexo 
direto da busca pela famosa “economia de escala” – tem impactado diretamente em 
nossa Cabotagem. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com/gm_wp/noticias/a-cabotagem-brasileira-e-os-big-
ships/ 
 
01/02 
 
Cabotagem de contêineres cresceu substituindo transporte rodoviário 
Para o presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima 
(Syndarma), Bruno Lima Rocha, o ano de 2015 foi de poucas conquistas e de muito 
trabalho para o setor de apoio marítimo. A diminuição do tamanho da Petrobras e de 
suas atividades exploratórias, segundo ele, também reduziu o número de barcos 
contratados. “O que vimos foi a redução de navios de bandeiras estrangeiras. Já os de 
bandeira brasileira tiveram que renegociar seus contratos com a Petrobras.” 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/33120-cabotagem-
de-conteineres-cresceu-substituindo-transporte-rodoviario 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
03/02 
 
Porto do Itaqui trabalha firme na relação porto-cidade 



Resultados de investimentos trazem benefícios não só para o porto, mas também para 
a cidade e o estado do Maranhão  
A movimentação de cargas no Porto do Itaqui, cresceu 21% em 2015, atingindo 
recorde histórico de 21,8 milhões de toneladas. O resultado, de acordo com o 
presidente da EMAP (Empresa Maranhense de Administração Portuária), Ted Lago, é 
fruto de revisão de processos administrativos e operacionais, padronização e melhoria 
de equipamentos para carga e descarga de granéis sólidos, além da entrada em 
operação do Tegram (Terminal de Grãos do Maranhão). 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com/gm_wp/noticias/porto-do-itaqui-trabalha-firme-na-
relacao-porto-cidade/ 
 
Paranaguá deve receber investimentos de R$ 350 milhões em novo píer  
Uma das maiores empresas do agronegócio do mundo, a americana Cargill, seria a 
responsável pelo investimento.  
 
Fonte: Guia Marítimo   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com/gm_wp/noticias/paranagua-deve-receber-
investimentos-de-r-350-milhoes-em-novo-pier/  
 
Porto de Santos celebra 124 anos, mas com 5 séculos de história 
Os 124 anos do Porto de Santos, celebrados oficialmente nesta terça-feira (2), não 
escondem os 514 anos de história do cais santista. Ao se desenvolver em ciclos, o 
complexo portuário quebrou barreiras e ganhou a estruturação que tem atualmente 
devido à missão inicial: escoar a produção nacional para outros lugares do mundo, 
além de servir de porta de entrada para insumos e até imigrantes. O trajeto o 
consolidou como o principal da América Latina. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33147-porto-de-santos-
celebra-124-anos-mas-com-5-seculos-de-historia 
 
01/02 
 
Porto de Imbituba dobra número de cargas movimentadas em janeiro 
Contrariando o histórico de ser um período de pequena movimentação de cargas, só 
no primeiro mês de 2016 foram movimentadas 411 mil toneladas e atendidos 20 
navios no Porto de Imbituba. Se compararmos com o mesmo período de 2015, a 
movimentação registrou um salto de 100%, já que a movimentação registrada em 
janeiro do ano passado foi de 202 mil toneladas. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33134-porto-de-
imbituba-dobra-numero-de-cargas-movimentadas-em-janeiro 
 
Porto do Itaqui garante integração de cadeias de negócios que geram 
emprego e desenvolvimento 



Com influência na integração regional que reúne mais de 50 milhões de habitantes 
conhecida como MATOPIBA, nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o 
recorde de movimentações do Porto do Itaqui em 2015 e os investimentos que, 
somados, ultrapassam R$ 1,35 bilhão até 2017, deverá impactar positivamente no 
desenvolvimento socioeconômico dessa nova fronteira agrícola do país. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2144/porto-do-itaqui-garante-integrao-
de-cadeias-de-negcios-que-geram-emprego-e-desenvolvimento#.VrCzUH3Th_Q 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
01/02 
 
Estudo da Universidade de Roma prova que ler deixa as pessoas mais felizes 
É senso comum dizer que ler faz bem, que proporciona aos leitores inúmeros 
benefícios intangíveis. No entanto, é difícil encontrarmos estudos que comprovem 
essas teses. Ou era difícil. Investigadores da Universidade de Roma 3, em Itália, 
realizaram um trabalho com cerca de 1.100 pessoas para encontrar a resposta para 
duas questões: «Quem lê livros é mais feliz do que quem não lê?» e «A leitura 
melhora o nosso bem-estar»? A conclusão, apresentada no artigo «The Happiness of 
Reading», é bastante clara: os leitores são mais felizes e encaram a vida de forma 
mais positiva que os não leitores. 
 
Fonte: Livros e Pessoas 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.livrosepessoas.com/2016/01/30/estudo-da-universidade-de-roma-prova-
que-ler-deixa-as-pessoas-mais-felizes/ 
 
Aplicativo gratuito: Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa 
Agora não tem mais jeito: as regra do Novo Acordo Ortográfico já estão valendo 
desde o dia 1º de janeiro. Para ajudar aqueles que ainda tem dúvidas, a Academia 
Brasileira de Letras (ABL) lançou no ano passado um aplicativo grátis de consulta 
ao Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP).  
 
Fonte: história hoje 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://historiahoje.com/?p=8329 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
Pós-Graduação - Especialização a Distância - Direito Marítimo e Portuário 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS 
Inscrições abertas. Objetivo: Formar profissionais especializados no setor de shipping, 
conhecedores das normas internacionais e nacionais que regem as relações de 
transporte e do comércio marítimo e a interferência das normas de direito nas 
atividades das empresas de navegação e das empresas que atuam em atividades 
portuárias, bem como os riscos e responsabilidades, abrangendo todos os aspectos 
pertinentes a essa atividade marítima e portuária e áreas correlatas. 
 
Maiores informações: Clique aqui 



http://www.unisantos.br/portal/pos-graduacao/especializacao-a-distancia/direito-
maritimo-e-portuario/?gclid=Cj0KEQiAkIWzBRDK1ayo-
Yjt38wBEiQAi7NnP09T8bSGdJKBlpGPsJKv7LY7o7KBscnkexwd0ATzbq8aAvke8P8HAQ 
 
Curso online grátis de Direito do Consumidor 
A Prime Cursos do Brasil está oferecendo um curso online gratuito de Direito do 
Consumidor. Esse curso foi originado da necessidade de proteção do consumidor, que 
é considerado parte vulnerável em uma relação comercial de desiguais. 
 
Fonte: Canal do Ensino 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://canaldoensino.com.br/blog/curso-online-gratis-de-direito-do-consumidor 
 
Enap abre inscrições para diversos cursos gratuitos a distância 
Estão abertas as inscrições para 30 cursos a distância oferecidos pela Escola Nacional 
de Administração Pública (Enap). As capacitações, que acontecem nos meses de 
fevereiro, março e abril, são gratuitas e dão direito a certificado de conclusão. 
 
Fonte: Tribunal Regional Federal da 1ª. Região – TRF1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/comunicacao-social/imprensa/noticias/curso-enap-
abre-inscricoes-para-diversos-cursos-gratuitos-a-distancia.htm 
 

Após o sucesso das edições anteriores, o ISCIA, em Portugal, avança com a 
3ª edição da Pós-graduação em Direito Marítimo 
Para maiores informações: Clique aqui 
http://www.iscia.edu.pt/content/direito-mar%C3%ADtimo 
 
A Makenzie no Rio de Janeiro, oferece a Especialização em Gestão do 
Transporte Marítimo e Portos 
Início em: 19 de fevereiro de 2016 
O Curso de Especialização em Gestão do Transporte Marítimo e Portos tem por 
objetivo a formação jurídica e multidisciplinar, visando habilitar o profissional do 
Direito (advogados, defensores, procuradores e juízes), bem como Agentes públicos e 
privados que atuam no setor de transportes e portos, Graduados em Engenharia, 
Comércio Exterior, Administração, Economia e Logística, importadores e exportadores, 
despachantes, profissionais do setor de logística, agentes de navegação, 
pesquisadores, investidores e interessados nos problemas que afetam o comércio 
exterior, transportes e portos. 
 
Para maiores informações: Clique aqui 
http://mackenzie-rio.edu.br/index.php?id=546 
 
XX International Congress of Maritime Arbitrators  
Date: 25-29 september de 2017 
Local: Copenhagen - Denmark  
More informations: http://icma2017copenhagen.org 
 
CLIPPING SEMANAL – Período: 01 a 04 de Fevereiro/2016. 
 
Visite a página da biblioteca na Internet - www.mar.mil.br/tm e conheça os recursos físicos e on-line 

disponíveis. 



 

Caso não consiga acessar as notícias indicadas no Clipping, entre em contato com a biblioteca.   

 

*As matérias publicadas no informativo ‘Clipping de Notícias’ não refletem a opinião da biblioteca ou do 

Tribunal Marítimo. Sendo de responsabilidade de seus autores. 

 

Para garantir que nossos comunicados cheguem em sua caixa de entrada, adicione o e-mail biblioteca@tm.mar.mil.br 

ao seu catálogo de endereços. A Biblioteca Almirante Adalberto Nunes respeita a sua privacidade e é contra o spam na 

rede. Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele sua inscrição retornando esta mensagem com o 

assunto: CANCELAR. 

 

Tribunal Marítimo - TM 

Biblioteca Almirante Adalberto Nunes 

Centro de Conhecimento em Direito Marítimo 

Av. Alfred Agache, S/N - Praça XV de Novembro - Cep.: 20021-000 

Acesso pela Praça XV - ao lado do Centro Administrativo do Tribunal de Justiça  

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira / das 09:00 às 16:30h 

Tel.: (21) 2104-7224 RETELMA: (8110)7224 

E-mail: biblioteca@tm.mar.mil.br 
Site: http://www.mar.mil.br/tm 


