
 

 

 

 

 

 
Período: 18 a 20 de Abril 

EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Para comemorar o Dia 19 de Abril, O Dia do Índio - divulgamos! Dicionário 
Indígena em diversas línguas indígenas do Brasil. A publicação on-line encontra-se 
disponível no portal do Museu do Índio. 
 
Para ter acesso a íntegra: Clique aqui 
http://www.museudoindio.org.br/dicionario-indigena/ 
  
- 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. 
 
MAPA DE ACESSO 

 
 
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 
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CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO  
 
18/04 
 
Aula Magna inaugura Formação em Direito Marítimo com caso prático 
Curso relatou caso do navio graneleiro Trade Daring, considerado até hoje um caso 
paradigma pela diversidade de temas técnicos e jurídicos envolvidos 
No último dia 29, o IMAPOR inaugurou o programa de formação em Direito Marítimo 
com a aula magna..., anunciando desde então o teor prático do curso, relatou o 
marcante caso do navio graneleiro Trade Daring que, (...), afundou a meia nau no 
Terminal da Madeira, Maranhão durante o carregamento, sem vítimas, em 11 de 
novembro de 1994. O acidente é considerado até hoje um caso paradigma pela 
diversidade de temas técnicos e jurídicos envolvidos. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/especiais/direito-normas-legislacao/aula-magna-
inaugura-formacao-em-direito-maritimo-com-caso-pratico 
 
Nova regra de pesagem de containers envolve toda a cadeia de produção 
Ferramenta eVGM, do Inttra, facilita o envio das informações de pesagem de 
containers exigidas pela IMO a partir de julho deste ano  
A pouco mais de dois meses da implantação da nova regra de pesagem de containers 
que deve mudar o fluxo de cargas no mundo todo, vários países ainda têm dúvidas 
quanto à sua aplicabilidade e regulamentação. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/direito-normas-legislacao/nova-regra-
pesagem-de-envolve-toda-a-cadeia-de-producao 
 
15/04 
 
OAB/RN lança Comissão de Direito Marítimo 
Advogados, estudantes, empresários, militares da marinha participaram nesta quinta-
feira (14) do lançamento da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da 
Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte... 
 
Fonte: OAB/RN 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oab-rn.org.br/2013/noticias/8869/oabrn-lana-comisso-de-direito-
martimo?platform=hootsuite 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
19/04 
 
TCU recomenda mais planejamento para o setor portuário  



Ainda, foi observada a coordenação entre o planejamento do setor portuário e do 
setor de logística de transportes. Dessa forma, o tribunal recomendou que sejam 
institucionalizados mecanismos para assegurar que os instrumentos de planejamento 
portuário sejam elaborados de maneira integrada com os demais planejamentos de 
transportes, em especial com o Plano Nacional de Logística Integrada – PNLI. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34030-tcu-recomenda-
mais-planejamento-para-o-setor-portuario 
 
Porto de Santos conta com fundação para treinar e qualificar trabalhadores  
O Porto de Santos conta com um órgão específico para qualificar sua mão de obra, 
treinando trabalhadores do complexo e de atividades correlatas. Trata-se do Centro 
de Excelência Portuária (Cenep), uma fundação pública instituída, em conjunto, pela 
Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp, a Autoridade Portuária), a 
Prefeitura de Santos e o Conselho de Autoridade Portuária (CAP). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34025-porto-de-santos-
conta-com-fundacao-para-treinar-e-qualificar-trabalhadores 
 
18/04 
 
Portos brasileiros batem recordes  
A movimentação de cargas nos portos brasileiros bateu recorde histórico em 2015, 
superando 1 bilhão de toneladas pela primeira vez na história. O volume alcançou 
1,006 bilhão de toneladas em 2015, 3,9% acima da movimentação de 2014, que 
totalizou 968,87 milhões de toneladas. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/dia-a-dia/88999-portos-brasileiros-batem-
recordes 
 
Ministro lança projeto de revitalização do Porto de Belém  
O ministro Helder Barbalho, titular da Secretaria de Portos da Presidência da 
República (SEP), lançou na última quinta-feira (14/4) o Projeto de Revitalização do 
Porto de Belém. O projeto pretende transformar áreas portuárias com baixa ocupação 
em polo de desenvolvimento, por meio da recuperação da infraestrutura e da atração 
de investimentos e da oferta de serviços. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33993-ministro-lanca-
projeto-de-revitalizacao-do-porto-de-belem 
 
Portos recebem R$ 25 bilhões em investimentos nos últimos quatro anos  
Área portuária vem sendo um dos destaques do setor de infraestrutura do Brasil nos 
últimos anos. O Programa de Investimento em Logística (PIL) já liberou R$ 25 bilhões 
para investimentos no setor portuário desde que foi criado, em agosto de 2012. 



 
Fonte: Portos e Navios   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34006-portos-recebem-
r-25-bilhoes-em-investimentos-nos-ultimos-quatro-anos  
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
19/04 
 
Brasil tem nova embarcação de extração de petróleo  
A embarcação Starnav Cepheus, entregue no dia 16 de março de 2016, entrou em 
operação na última semana. A embarcação, do tipo Plataform Supply Vessel (PSV), é 
voltada ao apoio a atividades de extração de petróleo no mar - apoio offshore. O 
projeto de construção da unidade foi financiada pelo Fundo da Marinha Mercante 
(FMM), gerenciado pelo Ministério dos Transportes. 
 
Fonte: Portos e Navios   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/34026-brasil-tem-
nova-embarcacao-de-extracao-de-petroleo 
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
 
19/04 
 
Sancionada lei que proíbe revista íntima de funcionárias em locais de 
trabalho 
A presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei no 13.271/16, que proíbe a revista íntima 
de funcionárias nos locais de trabalho. A nova norma foi publicada na edição de 
segunda-feira (18/04) do Diário Oficial da União (DOU). 
 
Fonte: Território Jurídico   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://territoriojuridico.com.br/2016/04/sancionada-lei-que-proibe-revista-intima/ 
 
18/04 
 
Alemanha cria primeira lei para integração de migrantes e refugiados 
A primeira-ministra alemã Angela Merkel anunciou, na última quinta-feira (14/04), 
que os partidos da coalizão do governo- União Democrata Cristã (CDU), União Social 
Cristã (CSU) e Partido Social Democrata (SPD)- chegaram a um acordo e 
apresentaram a Lei de Integração de Migrantes e Refugiados, a primeira na história 
do país. 
 
Fonte: Território Jurídico   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://territoriojuridico.com.br/2016/04/alemanha-cria-primeira-lei-para-integracao-
de-migrantes-e-refugiados/ 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 



20/04 
 
Quem são as mulheres vorazes por livros que leem até 20 obras por mês? 
Elas têm entre 24 e 35 anos e costumam ler entre cinco e 12 livros por mês, mas, em 
alguns casos, esse número pode chegar até a 20 títulos. Para tal, dedicam duas, três 
ou, excepcionalmente, dez horas de seus dias às leituras – aproveitam o tempo que 
estão no ônibus, as brechas no trabalho, a hora do almoço, o silêncio na cama antes 
de dormir… 
 
Fonte: Portal de Notícias UOL   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://paginacinco.blogosfera.uol.com.br/2016/04/20/quem-sao-as-mulheres-
vorazes-por-livros-que-leem-ate-20-obras-por-mes/ 
 
18/04 
 
100 sites de pesquisa acadêmica que você deveria conhecer 
São textos, documentos, resenhas, artigos, áudios, vídeos e tudo o que você precisa 
para fazer uma pesquisa acadêmica completa. E além de tudo, é ainda mais 
conhecimento ao alcance de um clique. 
 
Fonte: Canal do Ensino   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://canaldoensino.com.br/blog/100-sites-de-pesquisa-academica-que-voce-
deveria-conhecer 
 
Os 10 smartphones mais potentes do mundo no momento 
São Paulo – Nem todos eles estão à venda no Brasil, mas a AnTuTu, uma empresa 
que tem um aplicativo de avaliação de performance, listou os 10 smartphones mais 
potentes do mundo no primeiro semestre de 2016.   
 
Fonte: Exame   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/os-10-smartphones-mais-potentes-do-
mundo-no-momento 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
Gestão ambiental, dragagem, descomissionamento e acidentes são temas do 
Ecobrasil 2016 
Gestão ambiental, dragagem, licitações sustentáveis em portos, descomissionamento 
de instalações offshore e atuação da Procuradoria e Ministério em acidentes 
ambientais são alguns dos temas do Ecobrasil 2016. O 12º Seminário Nacional sobre 
Indústria Marítima e Meio Ambiente, organizado pela Portos e Navios, será realizado 
nos dias 5 e 6 de maio no Rio de Janeiro. 
 
Fonte: Portos e Navios   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33933-gestao-
ambiental-dragagem-descomissionamento-e-acidentes-sao-temas-do-ecobrasil-2016  

 



Seminário Atualidades em Direito Marítimo e Portuário 
Data: 18 de maio de 2016 
Local: Vitória - Espírito Santo 
Vagas Limitadas! Inscrições Gratuitas 
Informações: (21) 2276-6200 / comunicação@kincaid.com.br  
 
2nd Advanced Seminar on International Shipping Law 
Evento Internacional - Data: 25 a 28 de maio 2016 
Evento organizado pela Universidade de Athenas  
Informações e Inscrições: www.nb.org | www.nbcongress.gr 
 
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: 18 a 20 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.   

 

*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 


