
 

 

 

 

 

 
Período: 16 a 20 de Maio 

EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  

 

- NOVO acesso para pedestres! Saiba como chegar ao Tribunal Marítimo!  
O acesso de pedestres ao TM foi modificado. Agora se dá pela frente do prédio da  
Bolsa de Valores, vindo da R. Primeiro de Março. A entrada para o prédio do TM, 
continua pelo corredor existente ao lado do Centro Administrativo do Tribunal de 
Justiça. Entrada pela lateral.  
 
NOVO 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 
Biblioteca Almirante Adalberto Nunes  
Centro de Conhecimento em Direito Marítimo  
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ANTAQ publicou no DOU de hoje a resolução normativa nº 6 
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 6, DE 17 DE MAIO DE 2016 O DIRETOR-GERAL 
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CLIPPING DE NOTÍCIAS 

 



SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, no 
uso da competência que lhe é conferida pelo inciso IV do art. 20 do Regimento 
Interno, tendo em vista o disposto no inciso VIII do art. 11, do Decreto nº 4.122, de 
13 de fevereiro de 2002, considerando o que consta no processo nº 
50300.002762/2011-03 e o que foi deliberado 
na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 de maio de 2015, resolve: 
 
Art. 1º Alterar os artigos 8º, 9º, 11, 13, 14, 16, 23, 25, 32, 33, 34, 43, 45, 49, 52, 
63, 68, 74, 81 e 90 do Anexo da Resolução nº 3.259-ANTAQ, de 30 de janeiro de 
2014, que passam a vigorar com 
a seguinte redação: 
 
Fonte: Imprensa Nacional  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=58&data
=19/05/2016 
 
16/05 
 
Manobras sem praticagem provocam crise institucional em Itajaí 
A manobra do dique flutuante Comandante Cristóvão, que deixou o estaleiro Zeimar 
em Itajaí, na última semana, rumo ao Rio de Janeiro (RJ), virou pivô de um problema 
institucional no Complexo Portuário. A embarcação, que por lei deveria ter sido 
manobrada pela Praticagem, passou pelo canal de acesso sem prático a bordo e sem 
comunicar a movimentação à Atalaia, estrutura de onde é feito o controle dos navios 
que passam pelo canal - o que atenta contra as normas de segurança de navegação. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34313-manobras-sem-
praticagem-provocam-crise-institucional-em-itajai 
 
Marinha do Brasil agiliza o despacho de navios na cabotagem 
Com o objetivo de agilizar o despacho de embarcações na navegação de cabotagem, a 
Diretoria de Portos e Costas (DPC) alterou em 4 de maio, por meio da Portaria n° 135, 
as Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de Embarcações em 
Águas Jurisdicionais Brasileiras – NORMAM-08. A novidade, o “Despacho por Período”, 
permite acelerar o procedimento nos despachos dos navios, que poderão ser 
realizados a cada 90 dias, ao contrário do procedimento utilizado anteriormente, o 
“Porto a Porto”, feito sempre quando da chegada da embarcação a um porto 
diferente. 
 
Fonte: Portal da Navegação  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2395/marinha-do-brasil-agiliza-o-
despacho-de-navios-na-cabotagem#.VznaBX3Th_Q 
 
15/05 
 
The Alliance, o novo consórcio marítimo  
Cinco companhias asiáticas uniram-se à Hapag-Lloyd para formar uma nova aliança 
de compartilhamento de serviços de navegação nas principais rotas leste-oeste. 



Fonte: Guia Marítimo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/maritimo/the-alliance-o-novo-consorcio-
maritimo  
 
Maior cruzeiro do mundo, que custou 1 bilhão de euros, faz sua primeira 
viagem 
Harmony of the Seas partiu neste domingo do porto francês de Saint-Nazaire rumo à 
cidade inglesa de Southampton observado por milhares de pessoas 
O enorme navio, de 362 metros de comprimento, 66 de largura e 72 de altura - o 
equivalente a um edifício de 20 andares - partiu às 13h45 locais (9h45 Brasília) 
ajudado por dois rebocadores. A atração foi acompanhada da costa por cerca de 
70.000 pessoas, segundo a prefeitura, mas também do mar por dezenas de 
embarcações e pelo ar. 
 
Fonte: Veja On-line  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/maior-cruzeiro-do-mundo-que-custou-1-
bilhao-de-euros-faz-sua-primeira-viagem 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
18/05 
 
Movimentação do setor portuário cresce 2,9% no primeiro trimestre 
O setor portuário brasileiro (portos organizados + terminais privados) movimentou 
230,9 milhões de toneladas no primeiro trimestre de 2016. Isso representou um 
crescimento de 2,9% em relação ao mesmo período de 2015, quando foram 
movimentados 224,7 milhões de toneladas. 
 
Fonte: ANTAQ  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/ZsTX300u87k 
 
Falta de dragagem no rio Madeira preocupa transporte na Amazônia 
O adiamento da licitação para contratação de uma empresa responsável para a 
realização da dragagem do rio Madeira preocupa o setor da navegação. O 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) prorrogou o processo, 
anteriormente programado para acontecer na terça-feira (17), para o mês de junho. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34353-falta-de-
dragagem-no-rio-madeira-preocupa-transporte-na-amazonia-2 
 
17/05 
 
Crescem exportações e cabotagem no Tecon Salvador 
O Terminal de Contêineres de Salvador, operado pelo Grupo Wilson Sons, aumentou o 
volume de exportações nos quatro primeiros meses do ano em 28% na comparação 
com o mesmo período de 2015, com destaque para cargas como os polímeros 
(aumento de 305%) e minérios (111%). O principal destino foi a Índia. Sozinho, o 



mês de abril já teria representado um aumento significativo, com 22,7% a mais do 
que a movimentação de exportações registrada no mesmo mês em 2015. 
 
Fonte: Guia Marítimo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/acordos/crescem-exportacoes-e-
cabotagem-no-tecon-salvador 
 
16/05 
 
Dragagem e obras rodoviárias aguardam aval do novo governo 
O recém-criado Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil tem uma série de 
desafios para enfrentar no Porto de Santos. Muitas das obras necessárias para a 
melhoria do sistema logístico do complexo portuário estão no papel ou simplesmente 
aguardam determinações do Governo Federal para avançar. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34319-dragagem-e-
obras-rodoviarias-aguardam-aval-do-novo-governo 
 
15/05 
 
Novo ministro dos Transportes quer ampliar concessões 
O novo ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella (PR-AL), 
pretende seguir as orientações do presidente interino Michel Temer (PMDB–SP) e 
ampliar as concessões e as privatizações nos setores que administrará. O plano foi 
anunciado na última quinta-feira (12), em entrevista logo após sua posse no Palácio 
do Planalto, em Brasília. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34309-novo-ministro-
dos-transportes-quer-ampliar-concessoes 
 
“O Brasil investe pouco e mal na infraestrutura logística”, aponta diretor 
executivo da Abol 
Para Brasil romper atrasos e modernizar logística de transportes serão necessários 
investimentos de R$1,7 trilhão nos próximos 10 anos.  
 
Fonte: Guia Marítimo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/cenario/o-brasil-investe-pouco-e-mal-na-
infraestrutura-logistica-aponta-diretor-executivo-da-abol  
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
16/05 
 
Novos parâmetros para os estaleiros  



IMO publica regras internacionais de construção naval específicas para tanqueiros  
Os padrões internacionais de construção de navios tanqueiros e petroleiros passaram 
por uma repaginação no último dia 13 de maio, quando a IMO (International Maritime 
Organization) divulgou um documento com as novas diretrizes de construção para os 
estaleiros. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/embarcacoes/novos-parametros-para-os-
estaleiros 
 
15/05 
 
Pólo Naval do Amazonas reclama da falta de políticas públicas  
Apesar de ser considerado como o segundo maior polo do Brasil em relação a volumes 
produtivos, com faturamento anual superior a R$250 milhões, o setor naval do 
Amazonas evidencia contrastes estruturais e mostra que está longe do 
desenvolvimento tecnológico.  
 
Fonte: Portos e Navios   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34309-novo-ministro-
dos-transportes-quer-ampliar-concessoes 
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
 
17/05 
 
Novo Código Comercial pode ser votado nesta terça-feira 
A Comissão Especial que analisa o novo Código Comercial (PL 1572/2011) realiza 
reunião nesta terça-feira (17/5) para discutir e votar o parecer do deputado Paes 
Landim (PTB-PI). O projeto de lei, do deputado Vicente Candido (PT-SP), tem por 
objetivo sistematizar e atualizar a legislação sobre as relações entre pessoas jurídicas. 
 
Fonte: Jornal do Brasil    
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jb.com.br/informe-cnc/noticias/2016/05/17/novo-codigo-comercial-pode-
ser-votado-nesta-terca-feira/ 
 
Tribunal de Justiça quer implantar núcleo de audiência para menores 
 A partir de junho, os adolescentes que forem apreendidos por cometerem algum ato 
infracional deverão ser encaminhados pela polícia civil diretamente ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) para serem ouvidos pelo Ministério Público 
e, após, por um juiz em audiência de apresentação. 
 
Fonte: OAB – RJ    
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/noticia/98917-tribunal-de-justica-quer-implantar-nucleo-de-
audiencia-para-menores 
  
16/05 
Lei do RJ que altera nomenclatura do cargo de advogado de fundação é tema 



de ADI 
A Associação Brasileira de Advogados Públicos (Abrap) ajuizou no Supremo Tribunal 
Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5514, com pedido de 
medida liminar, contra dispositivos da Lei Ordinária Estadual 6.720/2014, do Estado 
do Rio de Janeiro, que alterou a nomenclatura do cargo de advogado para técnico 
superior. 
 
Fonte: STF   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=316656 
 
Decreto amplia Lei de Acesso à Informação 
Antes de sair da Presidência da República, a presidente afastada Dilma Rousseff 
assinou uma série de papéis em seu gabinete no Palácio do Planalto. Entre eles, um 
decreto que institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, a cargo 
do Ministério do Planejamento. O decreto é considerado um complemento para a Lei 
de Acesso à Informação (LAI),... 
 
Fonte: Estadão   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,decreto-assinado-por-dilma-amplia-lei-
de-acesso-a-informacao,10000051465 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
17/05 
 
Atividade física regular reduz o risco de câncer 
De acordo com um novo estudo, a prática regular de exercício diminui em 7% a 
probabilidade de desenvolver qualquer tipo de tumor 
Praticar atividades físicas regularmente reduz o risco de desenvolver 13 tipos de 
câncer. De acordo com o estudo publicado na revista científica JAMA Internal 
Medicine, a prática de exercícios está associada a uma redução de 7% na 
probabilidade de desenvolver qualquer tipo de tumor. 
 
Fonte: Veja Online   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/atividade-fisica-regular-reduz-o-risco-de-cancer 
 
16/05 
 
Estresse crônico e traumas podem prejudicar a memória, diz estudo 
RIO - Quem vive sempre estressado também pode ficar mais esquecido. Em um 
experimento realizado com camundongos, pesquisadores da Universidade do Estado 
de Ohio, nos EUA, mostraram como o estresse crônico afeta temporariamente a 
memória de curto prazo, com o sistema imunológico desempenhando um papel 
fundamental neste processo. 
 
Fonte: Veja Online   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/atividade-fisica-regular-reduz-o-risco-de-cancer 
 



10 dicas de como aprender inglês sozinho em 3 meses 
Aprender outro idioma nem sempre é fácil, principalmente quando falamos do inglês, 
que tem uma estrutura gramatical completamente diferente da que usamos na língua 
portuguesa. Hoje em dia é possível estudar pela internet e aprender o idioma em três 
meses. Entenda como com as dicas... 
 
Fonte: Canal do Ensino   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://canaldoensino.com.br/blog/10-dicas-de-como-aprender-ingles-sozinho-em-3-
meses 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
Curso de Inverno de Direito Marítimo  
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/ 
 
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: 16 a 20 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 


