
 

 

 

 

 

 
Período: 09 a 13 de Maio 

EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  

 

- Saiba como chegar ao Tribunal Marítimo!  
Acesso: A entrada para o prédio do TM, continua pelo corredor existente ao lado 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. 
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Pirataria no sudeste asiático ultrapassa a da costa oriental africana 
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Navios australianos enfrentam maiores riscos 
O sudeste asiático regista cerca de 60 por cento da pirataria marítima mundial, 
substituindo a costa oriental africana como principal foco deste fenómeno, segundo 
conclui um relatório recente da seguradora Allianz. 
 
Fonte: Jornal da Economia do Mar  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jornaldaeconomiadomar.com/pirataria-no-sudeste-asiatico-ultrapassa-a-
da-costa-oriental-africana/ 
 
11/05 
 
Terceira grande aliança marítima mundial prestes a ser criada  
Em resposta às recentes fusões entre companhias marítimas, novas alianças se 
formam, redesenhando a indústria mundial de navegação para o próximo ano.  
 
Fonte: Guia Marítimo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/maritimo/terceira-grande-alianca-maritima-
mundial-prestes-a-ser-criada 
 
10/05 
 
Mar da China une nações do mundo contra o terrorismo e pirataria 
Desde ontem e até Quinta-feira da próxima semana, Marinhas de 18 nações de todo o 
mundo reúnem-se num exercício naval ímpar no Mar da China, contra o terrorismo e 
a pirataria. 
O Exercício Naval de Segurança Marítoma e Contraterrorismo iniciado ontem no 
Brunei e que termina na próxima Quinta-Feira em Singapura, integrado na Reunião 
dos Ministros da Defesa da Ássociação das Nações do Sudeste Asiático, tem como 
cenário central a intercepção e assalto a um navio mercante tomado por terroristas 
em alto mar. 
 
Fonte: Jornal de Economia do Mar   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jornaldaeconomiadomar.com/mar-da-china-une-nacoes-do-mundo-
contra-o-terrorismo/ 
 
09/05 
 
TCP recebe navio com 336 metros de comprimento  
A TCP (empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá) recebeu, no 
último dia 5, um dos maiores navios a fazerem o comércio internacional da América 
do Sul. O porta-contêineres panamenho Henry Hudson Bridge, com 336 metros de 
comprimento, 45,8 metros de boca e 14,04 metros de calado máximo, tem origem em 
Cingapura (Ásia) e segue viagem para o Uruguai. 
 
Fonte: Porto Gente   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/89202-tcp-recebe-navio-com-
336-metros-de-comprimento 
 



Embarcações maiores podem garantir mais competitividade 
“O setor portuário precisa se preparar para a chegada de navios maiores, de modo a 
otimizar o uso dos recursos aprimorados e garantir mais eficiência”, afirma João 
Momesso, Diretor de Comércio da Maersk Line Brasil. Em sua análise, ao conseguir 
movimentar mais carga em tempo menor, toda a cadeia se beneficia, desde o 
embarcador até o produtor, a indústria e próprio consumidor. 
 
Fonte: Guia Marítimo   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/acordos/embarcacoes-maiores-podem-
garantir-mais-competitividade 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
13/05 
 
Portos do Norte firmam-se como opção 
Do município de Barcarena, no Pará, saem navios carregados com toneladas de soja 
rumo à África, Ásia e Europa, em uma operação quase silenciosa. O Porto de Vila do 
Conde, na cidade, em nada lembra a balbúrdia dos portos brasileiros. 
 
Fonte: Portal da Navegação   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2393/portos-do-norte-firmam-se-como-
opo#.VzYIw33Th_Q 
 
12/05 
 
Como ficarão os portos  
O setor portuário tupiniquim está qual viajantes antigos ao avistar um chão além do 
mar. Assim como todos os outros segmentos econômicos do País, os portos aguardam 
saber como seguem daqui para diante, ou na Secretaria de Portos (SEP) ou em 
adendo ao Ministério dos Transportes. 
 
Fonte: Porto Gente   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/dia-a-dia/89256-como-ficarao-os-portos 
 
11/05 
 
SEP apresenta 15 projetos portuários totalizando investimentos de R$ 2,6 bi  
O ministro da SEP, Maurício Muniz, apresentou ontem (10) à presidenta Dilma 
Rousseff, no Palácio do Planalto, em Brasília, 15 projetos liberados nos últimos dias. 
Os projetos viabilizam investimentos de R$ 2,616 bilhões para o setor portuário, em 
dez estados, ao longo dos próximos anos.  
 
Fonte: ANTAQ  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/ruhs30077dW 
 
Transporte pela hidrovia deve atingir 6 milhões de toneladas 



A expectativa de retomada do transporte de carga pela hidrovia Tietê-Paraná é 
bastante positivo. 
Bauru e Região - Após um período de 20 meses inativo, devido à estiagem que atingiu 
o estado, o que se vê é a retomada do transporte hidroviário. 
 
Fonte: DCI   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.dci.com.br/dci-sp/transporte--pela-hidrovia-deve-atingir-6-milhoes-de-
toneladas--id546879.html 
 
10/05 
 
Porto do Itaqui movimenta economia maranhense 
Neste domingo, 08/05, começou a operação de embarque de mais uma carga de bois 
vivos, exclusivamente de rebanhos maranhenses, pelo Porto do Itaqui. Esta iniciativa 
consolida o esforço do Governo do Estado de abrir o Porto para o produtor 
maranhense, dinamizando a economia local e estimulando os pecuaristas do estado. 
 
Fonte: Portal da Navegação   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2386/porto-do-itaqui-movimenta-
economia-maranhense#.VzN_233Th_Q 
 
Renovada licença para dragagem do canal do Porto de Santos 
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 
expediu a renovação da Licença de Instalação para a Companhia Docas do Estado de 
São Paulo (Codesp), referente às dragagens de manutenção do canal de navegação 
do Porto de Santos. A renovação da licença tem validade de um ano a partir de 23 de 
dezembro de 2015. 
 
Fonte: Porto Gente  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/89238-renovada-licenca-para-
dragagem-do-canal-do-porto-de-santos 
 
Estrutura portuária e acessos marítimos precisam de atenção  
Variação entre portos brasileiros e momento de alta instabilidade política e econômica 
não ajudam. 
 
Fonte: Guia Marítimo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/estrutura-portuaria-e-acessos-
maritimo-precisam-de-atencao  
 
Empresários do setor portuário sugerem privatizar as Docas 
Os empresários do setor portuário querem levantar uma nova bandeira no eventual 
governo do vice-presidente Michel Temer: a privatização das Companhias Docas. 
 
Fonte: Valor Econômico Online   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/brasil/4554189/empresarios-do-setor-portuario-sugerem-
privatizar-docas 



 
09/05 
 
Encontro nacional discute flexibilização da atual Lei dos Portos 
O Porto de Cabedelo sedia hoje, segunda-feira (9), a partir das 17h, reunião com os 
presidentes dos Portos Delegados do Brasil. Na pauta, está a flexibilização da atual lei 
dos portos: 
 
Fonte: Portos e Navios   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34217-encontro-
nacional-discute-flexibilizacao-da-atual-lei-dos-portos 
 
Percepção sobre meio ambiente nos portos mudou, avalia gerente da Antaq 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) avalia que, em quatro anos de 
aplicação, o Índice de Desempenho Ambiental (IDA) contribuiu para ampliar a 
percepção sobre meio ambiente dentro dos portos. 
 
Fonte: Portos e Navios   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34194-percepcao-
sobre-meio-ambiente-nos-portos-mudou-avalia-gerente-da-antaq 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
11/05 
 
Petrobras transfere para a Ásia construção de navios 
Diante da crise do setor naval, a Petrobras deslocou a construção de ao menos nove 
plataformas — de um grupo de dez que haviam sido encomendadas a estaleiros (...) 
— para a Ásia, principalmente para a China e para a Tailândia. 
 
Fonte: Extra   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://extra.globo.com/noticias/economia/petrobras-transfere-para-asia-construcao-
de-navios-19267457.html 
 
09/05 
 
Pólo Naval do Amazonas aguarda fundo de R$ 280 milhões para obras 
MANAUS - O Polo Naval Amazonense espera receber do Fundo da Marinha Mercante 
(FMM), até o final deste ano, investimentos estimados em R$280 milhões destinados 
às construções de embarcações. O setor também tem boas expectativas quanto à 
desburocratização de processos que viabilizem o acesso ao crédito bancário a partir 
da criação de uma política de financiamentos. 
 
Fonte: Portos e Navios   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/34219-polo-naval-
do-amazonas-aguarda-fundo-de-r-280-milhoes-para-obras 
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 



12/05 
 
Dilma Rousseff regulamenta o Marco Civil da Internet 
Decreto foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União nesta quarta-feira; 
acordo entre operadoras e aplicativos para fornecer 'dados de graça' está proibido. 
A presidente Dilma Rousseff regulamentou, nesta quarta-feira, 11, o Marco Civil da 
Internet, no que pode ser um de seus últimos atos à frente do governo federal. O 
decreto, que versa sobre temas como neutralidade de rede e tratamento dos dados 
pessoais dos usuários, foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União. Entre 
as principais decisões, o texto fortalece a posição do Comitê Gestor da Internet no 
Brasil (CGI.br), estabelecendo que a organização multissetorial será responsável por 
determinar as diretrizes da internet no País.  
 
Fonte: Estadão   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://link.estadao.com.br/noticias/cultura-digital,dilma-rousseff-regulamenta-o-
marco-civil-da-internet,10000050621 
 
10/05 
 
Resolução do TJ obriga juízes a passar por detectores de metais nos fóruns 
A partir de agora, todos os frequentadores dos fóruns do Rio de Janeiro terão que 
passar por revista com detectores de metais, inclusive juízes, desembargadores e 
servidores. 
 
Fonte: OAB-RJ   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/noticia/98744-resolucao-do-tj-obriga-juizes-a-passar-por-
detectores-de-metais-nos-foruns  
 
09/05 
 
Magistrados questionam norma do TST que regulamenta aplicação do novo 
CPC 
A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) ajuizou, no 
Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5516) que tem 
por objeto a Instrução Normativa 39/2016 (IN 39) do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST). A entidade sustenta vício formal e material de inconstitucionalidade na norma, 
que trata da aplicação de dispositivos do novo Código de Processo Civil (CPC) ao 
processo do trabalho. 
 
Fonte: Âmbito Jurídico  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=visualiza_noticia&id_caderno=20&id_
noticia=140619  
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
13/05 
 
Um mapa interativo em 3D do cérebro humano 



(...) completo, mapa interativo em 3D do cérebro humano, o qual permite estudar 
tanto a sua anatomia, como a forma em que se vê afetado por diferentes 
enfermidades. 
 
Fonte: What´s New  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://br.wwwhatsnew.com/2016/04/um-mapa-interativo-em-3d-do-cerebro-
humano/ 
 
11/05 
 
As palavras mais utilizadas no inglês 
O inglês é a terceira língua mais falada no mundo e o segundo idioma de muita gente. 
Afinal com toda a influência mundial dos Estados Unidos, e as exigências do mercado 
de trabalho, a língua acabou se destacando e se fazendo necessária. 
 
Fonte: Canal do Ensino  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://canaldoensino.com.br/blog/as-palavras-mais-utilizadas-no-ingles 
 
DESTAQUE! 
Pesquisa de Pós-Doutorado que aborda o Transporte Aquaviário de 
Cabotagem para Passageiros no Brasil  
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Pesquisador: Autor Prof. Dr. Eduardo Antonio Temponi Lebre 
Supervisora Dra. Eliane Maria Octaviano Martins 
Resumo: Estudo sociojurídico sobre empreendimento naval e portuário, aplicando-lhe 
vertentes metodológicas das ciências sociais e das ciências da navegação, para se 
estabelecer a necessidade do transporte de passageiros e a sua possibilidade jurídica 
de exploração em navegação de cabotagem para a finalidade logística de se 
transportar pessoas. 
 
Para conhecer a pesquisa: Clique aqui 
http://www.aquaseg.ufsc.br/aqualab/pesquisa/estagio-pos-doutoral/ 
 

EVENTOS/CURSOS 
 
Curso de Inverno de Direito Marítimo (Novo!) 
De: 04 a 09 de Julho 
Local: São Paulo 
Informações: (11) 98208-3672 
Site: www.maritimelawacademy.com 
E-mail: mlaw@maritimelawacademy.com 
 
FEMAR abre inscrições para o Curso Técnico em Transporte Aquaviário 
A Fundação de Estudos do Mar – FEMAR, por meio de sua Escola Técnica – ETEMAR, 
abriu as inscrições para o Curso Técnico em Transporte Aquaviário, curso pertencente 
ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e classificado na modalidade de educação 
profissional técnica de nível médio. As inscrições estarão abertas até o dia 31 de 
maio. 
 
Para maiores informações: Clique aqui   



http://www.syndarma.org.br/materia.php?id=434 
 
Agenda de Cursos e Palestras do IMAPOR – ano 2016 
O Instituto Mar e Portos (IMAPOR) está com a sua Agenda de Cursos e Palestras, de 
interesse da Comunidade Marítima, disponível em seu sítio institucional. 
 
Para ter acesso: Clique aqui 
http://imapor.org.br/ 
 
13/05 
 
Inglês jurídico é tema de curso inédito na ESA (Novo!) 
Inovando sua grade de cursos, a Escola Superior de Advocacia (ESA) da OAB/RJ 
oferece, a partir de 16 de maio, aulas de introdução ao inglês jurídico. 
 
Fonte: OAB-RJ   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/noticia/98622-ingles-juridico-e-tema-de-curso-inedito-na-esa  
 
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 
 
XX International Congress of Maritime Arbitrators  
Date: 25-29 september de 2017 
Local: Copenhagen - Denmark  
More informations: http://icma2017copenhagen.org 
 
CLIPPING SEMANAL – Período: 09 a 13 de Maio. 
 
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 


