
 

 

 

 

 

 
Período: 04 a 08 de Abril 

EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Você sabia? Está no ar o Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo (e-DTM)! 
A Portaria nº 06 de 29 de março de 2016, instituiu o Diário Eletrônico do Tribunal 
Marítimo (e-DTM) como meio oficial de publicação dos atos relativos aos Processos 
para julgamento de Acidentes e Fatos da Navegação e aos Registros e Averbações 
realizadas pela Divisão de Registros.  Desde o dia 30 de março, o TM passou a manter 
a publicação, tanto no Diário Oficial da União (DOU) como no e-DTM, de todos os atos 
produzidos pelas Secretaria-Geral e Divisão de Registros. Decorrido o prazo de 30 
(trinta) dias de publicação simultânea nos Diários, não será mais encaminhada 
matéria para a Imprensa Nacional (DOU) e os atos contidos no e-DTM passarão a ter 
validade jurídica. 
 
Para leitura da Portaria: Clique aqui 
Link direto: https://www1.mar.mil.br/tm/?q=node/240 
 
- 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. 
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CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO  
 
Empresa árabe de navegação amplia negócios no Brasil 
Uasc, formada por seis países árabes, está aumentando sua presença na América do 
Sul. A companhia tem escritório no Uruguai e vai abrir representações no Brasil e na 
Argentina até o final do ano. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/33858-empresa-
arabe-de-navegacao-amplia-negocios-no-brasil 
 
06/04 
 
Após 6 meses de naufrágio, navio e bois ainda estão submersos no PA 
Empresas recorreram de ação judicial e ainda não pagaram indenizações. 
População denuncia contaminação da água e dos peixes. 
Seis meses após a tragédia ambiental ocorrida com o naufrágio do navio Haidar, que 
afundou com cinco mil bois vivos no porto de Vila do Conde, em Barcarena,  nordeste 
do Pará, moradores do município ainda sofrem com os impactos. As carcaças de 
animais continuam submersas e o óleo vazou da embarcação, espalhando-se pelas 
praias da região.  
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/04/apos-6-meses-de-naufragio-navio-e-
bois-ainda-estao-submersos-no-pa.html 
 
Comissão de Direito Marítimo da OAB-MA prestará apoio ao TJMA 
A Comissão de Direito Marítimo da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional 
Maranhão (OAB-MA) colocou-se à disposição do Tribunal de Justiça do Maranhão 
(TJMA) para tratar de assuntos relacionados aos contratos marítimos e atividades 
portuárias. O Judiciário está avançando nos estudos e parcerias institucionais para 
tratar do tema, ainda pouco debatido e conhecido. 
 
Fonte: TJ/MA 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.tjma.jus.br/tj/visualiza/sessao/19/publicacao/412144 
 
05/04 
 
A racionalização das fusões marítimas  



Publicação norte-americana aventa a possibilidade de fusões de companhias 
marítimas de mesma nacionalidade, com base na recente junção entre COSCO e 
CSCL.  
 
Fonte: Guia Marítimo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/maritimo/a-racionalizacao-das-fusoes-
maritimas  
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
08/04 
 
Leilões de seis áreas portuárias do Arco Norte  
Serão leiloados dois terminais em Santarém (um para fertilizantes e outro para 
grãos); um terminal de grãos na praia de Vila do Conde, em Barcarena; e três 
terminais de grãos na cidade de Outeiro, na região da capital Belém. “Eu sou otimista. 
O país não vive a primeira e nem a última de suas crises. Vamos superar os 
obstáculos o quanto antes para vivermos novamente uma rodada de perspectivas 
positivas. Só nos últimos cinco meses autorizamos R$ 8 bilhões em investimentos 
para os portos”, afirmou o ministro. 
 
Fonte: Porto Gente  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/comercio/88898-leiloes-de-seis-areas-portuarias-
do-arco-norte 
 
Portos baianos têm posição estratégica 
Em palestra realizada durante a conferência Intermodal, o diretor executivo da 
Usuport (Associação dos Usuários dos Portos da Bahia), Paulo Roberto Villa, ressaltou 
a importância do estado baiano como ponto estratégico para a logística brasileira, 
lançando aos participantes uma proposta de aumentar a quantidade de terminais da 
região nordeste. 
 
Fonte: Guia Marítimo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/portos-baianos-tem-posicao-
estrategica 
 
07/04 
 
Porto de Antonina aumenta em 130% movimentação no primeiro trimestre 
O Porto de Antonina aumentou em 130% a movimentação de cargas no primeiro 
trimestre de 2016, se comparado com o mesmo período de 2015. De janeiro a março 
deste ano foram movimentadas 316.514 mil toneladas pelo terminal. Já no ano de 
2015, a movimentação de cargas no mesmo período foi de 137.110 toneladas. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33869-porto-de-
antonina-aumenta-em-130-movimentacao-no-primeiro-trimestre 
 



06/04 
 
"Logística portuária tem papel fundamental na retomada do País", afirma 
ministro  
Ministro de portos afirma que caminho já está traçado e acredita na superação “em 
um horizonte próximo”.  
 
Fonte: Guia Marítimo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/feira-intermodal/logistica-portuaria-tem-
papel-fundamental-na-retomada-do-pais  
 
Leilão de seis áreas de Portos no Pará é remarcado para 9 de junho 
O leilão das seis áreas em portos do Pará acontecerá no dia 9 de junho, anunciou, no 
início da tarde de ontem, terça-feira, o ministro dos Portos, Helder Barbalho, na 
abertura da Intermodal South America, feira de comércio exterior. A nova data 
representa um adiamento de mais de dois meses em relação ao previsto 
originalmente. 
 
Fonte: Portos e Navios   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33849-leilao-de-seis-
areas-de-portos-no-para-e-remarcado-para-9-de-junho 
 
Ministro dos Portos inaugura obra em Outeirinhos, no Porto de Santos 
O ministro dos Portos, (...), entregou na tarde de ontem, terça-feira (5), o segundo 
trecho das obras de alinhamento do Cais de Outeirinhos, iniciadas há quatro anos no 
Porto de Santos. Antes disso, pela manhã, o chefe da Secretaria de Portos da 
Presidência da República (SEP) participou da abertura da Intermodal South America 
2016, que segue até a quinta-feira (7), na Capital. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33855-ministro-dos-
portos-inaugura-obra-em-outeirinhos-no-porto-de-santos 
 
04/04 
 
Terminais da região Sul receberão R$ 184 milhões em investimentos 
Com o objetivo de ampliar a capacidade de movimentação de cargas da Região Sul do 
País, a SEP (Secretaria de Portos da Presidência da República) vai autorizar, nos 
próximos dias, dois investimentos do setor privado que juntos chegam a R$ 184 
milhões. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/mercado/terminais-da-regiao-sul-
receberao-r-184-milhoes-em-investimentos 
 
Secretaria de Portos buscará linhas de crédito fora do País 



Com a confirmação do ministro dos Portos, Helder Barbalho, no cargo, a Secretaria de 
Portos da Presidência da República (SEP) prepara uma nova estratégia para atrair 
investidores. Uma delas é buscar linhas de crédito internacionais. Tudo para aquecer o 
mercado e preparar os portos para a crise. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33841-secretaria-de-
portos-buscara-linhas-de-credito-fora-do-pais 
 
Portos do Paraná aguardam investimentos de até R$ 10 bilhões 
Com o decreto da nova poligonal de Paranaguá e com as renovações dos contratos 
das empresas que operam nos portos públicos do estado, o litoral paranaense começa 
a receber uma nova onda de investimentos. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33815-portos-do-
parana-aguardam-investimentos-de-ate-r-10-bilhoes 
 
Itajaí vai sediar conferência de portos de língua portuguesa 
O Porto de Itajaí vai sediar a 9ª edição do congresso da Associação dos Portos de 
Língua Portuguesa. O encontro reúne representantes de portos de Angola, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e 
Timor, além do Brasil. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33821-itajai-vai-sediar-
conferencia-de-portos-de-lingua-portuguesa 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
04/04 
 
PROSUB avança na instalação do ‘shiplift’ 
A Marinha concluiu o recebimento de sete módulos da plataforma elevatória, 34 
guinchos e acessórios que irão compor o shiplift (elevador de navios), com instalação 
prevista para o final deste mês. 
 
Fonte: Portal Naval  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.naval.com.br/blog/2016/03/29/prosub-avanca-na-instalacao-do-shiplift/ 
 
Estaleiro FS Yachts fecha parceria com Fatenp/Unigranrio 
O estaleiro de Biguaçu, FS Yachts, e a Faculdade de Tecnologia Nova Palhoça 
(Fatenp/Unigranrio) estão fechando parceria na área produtiva e educacional: os 
alunos do curso de Design de Interiores vão participar do desenvolvimento dos 
projetos dos interiores das embarcações e a empresa, por sua vez, dará suporte 
técnico para a disciplina Projetos de Interiores Náuticos. 
 
Fonte: Portos e Navios  



Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/33825-estaleiro-fs-
yachts-fecha-parceria-com-fatenp-unigranrio 
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
 
05/04 
 
Acordo permitirá acesso à jurisprudência da CIDH em português 
Os presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
(...), e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), (...), assinam (...), 
memorando de entendimento pelo qual o CNJ será o guardião da jurisprudência da 
Corte em língua portuguesa. (...) 
 
Fonte: OAB-RJ  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/noticia/97752-acordo-permitira-acesso-a-jurisprudencia-da-
cidh-em-portugues 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
08/04 
 
4 erros ao aprender um novo idioma 
Entenda o que você não deve fazer ao aprender uma língua estrangeira 
Aprender um novo idioma pode ser uma tarefa muito difícil, principalmente se o 
estudante não tiver tanto tempo para se dedicar ao aprendizado. Por isso, muitos 
deles cometem erros que atrasam o tempo que demorariam para conseguir se 
comunicar bem. 
 
Fonte: Universia 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/educacao/noticia/2016/04/01/1137872/4-erros-
aprender-novo-idioma.html?platform=hootsuite 
 
07/04 
 
4 sites que podem ensinar algo novo 
Conheça plataformas que poderão te ajudar a aprender sobre novos assuntos on-line 
A internet é um espaço que propicia o aprendizado de diferentes habilidades, por meio 
de tutoriais, cursos online e outras ferramentas digitais. Aqueles estudantes que não 
se cansam de aprender podem encontrar uma infinidade de formas educativas que os 
interesse, potencializando até mesmo o desempenho profissional de cada um. A 
seguir, confira 4 sites em que você poderá aprender uma nova habilidade... 
 
Fonte: Universia  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/educacao/noticia/2016/04/07/1138065/4-sites-
podem-ensinar-algo-novo.html?platform=hootsuite 
 
06/04 
 



Internet chega pela 1ª vez a mais de 50% das casas no Brasil, mostra IBGE 
Dados de 2014 mostram que 36,8 milhões de lares já tinham conexão. 
Smartphone virou aparelho nº 1 para acessar internet no Brasil. 
Mais da metade dos domicílios brasileiros passou a ter acesso à internet em 2014, 
aponta a Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)... 
 
Fonte: G1  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/internet-chega-pela-1-vez-mais-de-
50-das-casas-no-brasil-mostra-ibge.html 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
II Conferência CBAM de Arbitragem e Mediação Marítima  
Evento Gratuito! Coordenação: OAB/Santos e CBAM 
Dia: 14 de abril de 2016 
Local: Santos – SP 
 
Maiores informações: Clique aqui 
http://www.oabsantos.org.br/cursos-palestras/377-2a-conferencia-de-arbitragem-e-
mediacao-maritima/ 
 
OAB/RJ oferece pós-graduação online a custo reduzido 
Intensificando o empenho em colaborar com a capacitação dos colegas, a OAB/RJ 
firmou, por meio de sua Escola Superior de Advocacia (ESA), convênio com a 
Universidade Cândido Mendes e vai oferecer, a partir de abril, cursos online de pós-
graduação lato sensu com custos reduzidos, bem abaixo dos praticados pelo mercado. 
 
Fonte: OAB RJ  
Para maiores informações: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/noticia/97208-oabrj-oferece-pos-graduacao-online-a-custo-
reduzido 
 
XX International Congress of Maritime Arbitrators  
Date: 25-29 september de 2017 
Local: Copenhagen - Denmark  
More informations: http://icma2017copenhagen.org 
 
CLIPPING SEMANAL – Período: 04 a 08 de Abril. 
 
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.   
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Tribunal Marítimo. Sendo de responsabilidade de seus autores. 
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