
 

 

 

 

 

 
Período: 23 a 27 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  
 
CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO  
 
27/05 
 
Navegação interior é pauta de reunião entre SPH e Suprg 
A direção da Superintendência do Porto do Rio Grande (Suprg) esteve reunida com 
parte da diretoria da Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), na tarde desta 

TRIBUNAL MARÍTIMO – TM 
Justiça e Segurança para Navegação 

81 Anos a Serviço da Comunidade Marítima Brasileira 
 

Biblioteca Almirante Adalberto Nunes 
Centro de Conhecimento em Direito Marítimo 

 

CLIPPING DE NOTÍCIAS 

 



terça, 24 de maio. Na pauta do encontro, foram debatidos os principais desafios para 
a navegação interior, os projetos em andamento e o esforço conjunto das duas 
instituições estaduais, para ampliarem o modal hidroviário gaúcho. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/34411-navegacao-
interior-e-pauta-de-reuniao-entre-sph-e-suprg 
 
25/05 
 
Grupo Técnico de Trabalho da CNC debate Direito Marítimo 
O Grupo Técnico de Trabalho (GTT) da CNC, que vem contribuindo para aperfeiçoar o 
projeto do novo Código Comercial, reuniu-se ontem (24/5), em Brasília, para debater 
o Livro IV, que trata do Direito Comercial Marítimo, o qual rege as atividades de 
exploração do transporte marítimo de cargas e passageiros. 
 
Fonte: Jornal do Brasil  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jb.com.br/informe-cnc/noticias/2016/05/25/grupo-tecnico-de-trabalho-
da-cnc-debate-direito-maritimo/ 
 
24/05 
 
IMO recomenda flexibilidade no período inicial da obrigatoriedade do VGM 
Uma pesquisa realizada pela Drewry apontou que muitos armadores e transitários no 
mundo todo ainda não têm certeza de como deverão cumprir as novas regras da IMO 
(International Maritime Organization) para a pesagem de containers. De acordo com a 
pesquisa — que cobriu 180 entrevistados —, enquanto praticamente todos os 
intervenientes da cadeia logística estavam cientes das novas normas, 45% afirmaram 
que os seus prestadores de serviços não tinham oferecido informações suficientes 
sobre as novas regras. 
 
Fonte: Guia Marítimo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/direito-normas-legislacao/imo-recomenda-
flexibilidade-periodo-inicial 
 
23/05 
 
Navio brasileiro em operação em Rio Grande  
Embarcação de bandeira nacional realizou operação de descarga de material para 
projeto eólico, no dia 20 de maio último, no Cais Público do Porto do Rio Grande (RS). 
O Aliança Energia descarregou torres eólicas. O cargueiro de 166 metros de 
comprimento realiza uma das operações mais grandiosas, em termos de carga sólida, 
que acontecem no Porto Novo. 
 
Fonte: Porto Gente  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/portos-do-brasil/89400-navio-brasileiro-em-
operacao-em-rio-grande 



 
Hamburg Süd publica relatório de sustentabilidade  
Atualmente, a Hamburg Süd é a primeira do setor de transporte de contêineres do 
mundo a publicar seu Relatório de Sustentabilidade de acordo com as Normas de 
Divulgação Padrão G4 da Iniciativa Global de Relatórios (Global Reporting Initiative 
[GRI] G4 Standard Disclosures) - Opção Resumida (Core). Com o título 
“Estabelecendo padrões e agindo de forma sustentável”, o relatório de 84 páginas 
define os principais temas nas áreas de responsabilidade ambiental, social e 
econômica para o período de relatórios de 2014 e 2015. 
 
Fonte: Porto Gente  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/89383-hamburg-sued-publica-
relatorio-de-sustentabilidade 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
27/05 
 
Porto organizado de Maceió ganhará novo traçado 
A área do Porto de Maceió receberá um novo desenho. A audiência pública sobre a 
proposta da linha que delimita o porto organizado, chamado de poligonal, foi realizada 
nesta terça-feira, 24/5, no auditório da Administração do Porto de Maceió (APMC), na 
capital de Alagoas. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34414-porto-
organizado-de-maceio-ganhara-novo-tracado 
 
25/05 
 
Puertos de Florida y México buscan mayor relación comercial  
Los puertos ubicados en el estado de Florida, Estados Unidos, realizaron una misión 
comercial a México en la cual se encontraron con los dirigentes de los siete puertos 
del Golfo de México, ello con la finalidad de buscar una mayor relación comercial y la 
posibilidad de generar nuevas rutas regulares de tráfico marítimo. 
 
Fonte: Grupo T21  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://t21.com.mx/maritimo/2016/05/25/puertos-florida-mexico-buscan-mayor-
relacion-comercial 
 
24/05 
 
Porto de Santos terá sistema para monitorar tráfego aquaviário no canal 
Ainda em fase de implantação, o VTMIS será um equipamento que permitirá à Docas 
monitorar o tráfego aquaviário da área portuária, dos canais de acesso e dos 
fundeadouros, ampliando a segurança das equipes que estão no mar e da navegação 
e a proteção ao meio ambiente, além ampliar a eficiência na movimentação de cargas, 
otimizando recursos e infraestrutura. 
 



Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34404-porto-de-santos-
tera-sistema-para-monitorar-trafego-aquaviario-no-canal 
 
23/05 
 
Depois de dois anos, TCU autoriza instalação do Porto Seco em Três Lagoas 
O TCU (Tribunal de Contas da União) autorizou a Superintendência Regional da 
Receita Federal do Brasil da 1ª Região Fiscal a dar continuidade nas ações para a 
viabilização do Porto Seco de Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande. O 
projeto foi protocolado pela prefeita da cidade, Marcia Moura, em setembro de 2014. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34368-depois-de-dois-
anos-tcu-autoriza-instalacao-do-porto-seco-em-tres-lagoas 
 
Cinco navios realizam operações no cais do Porto Novo 
O Porto Novo está com boa movimentação nesta reta final do mês de maio. Estão 
sendo operados no cais público do Porto do Rio Grande cinco navios realizando carga 
e descarga na tarde desta segunda feira (23). A estrutura completará em 2016, 101 
anos de funcionamento e passa por revitalização. 
 
Fonte: Portal Naval  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalnaval.com.br/noticia/cinco-navios-realizam-operacoes-no-cais-do-
porto-novo/ 
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
 
23/05 
 
Estudo da DAPP faz balanço dos quatro anos da Lei de Acesso à Informação  
A Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) completou quatro anos de vigência no 
dia 16 de maio, consolidando-se como um dos principais instrumentos de participação 
social e transparência de entes públicos. Desde que a norma entrou em vigor, mais de 
190 mil pessoas acessaram o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão 
(e-SIC) para efetuar 355 mil pedidos, dos quais 72% tiveram o acesso à informação 
concedido. 
 
Fonte: FGV Notícias  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://fgvnoticias.fgv.br/pt-br/noticia/estudo-da-dapp-faz-balanco-dos-quatro-anos-
da-lei-de-acesso-informacao 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
25/05 
 
12 sites de livros grátis que você deveria conhecer 
Lista de sites de livros online grátis em português. 



Fonte: Canal do Ensino  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://canaldoensino.com.br/blog/12-sites-de-livros-gratis-que-voce-deveria-
conhecer 
 
App Mova Mais troca exercícios por passagens aéreas 
São Paulo – Um novo aplicativo vai converter seus exercícios físicos em pontos do 
programa Multiplus. Com isso, exercícios podem ser trocados por descontos, 
passagens aéreas, entre outras coisas. 
 
Fonte: Revista Exame  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/app-mova-mais-troca-exercicios-por-
passagens-aereas?sr_twm 
 
24/05 
 
7 livros incríveis para quem gostaria de começar a ler com mais freqüência 
Lista mostra que leitura pode fazer parte do seu cotidiano 
A leitura é um hábito - e quando esse bordão é repetido à exaustão, não é que seja 
da boca para fora. É que o cérebro humano fica "treinado" quando a pessoa lê com 
mais frequência, elevando gradualmente o nível de dificuldade daquilo que lê, 
evoluindo de obra em obra. 
 
Fonte: midiamax  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.midiamax.com.br/midiamais/7-livros-incriveis-quem-gostaria-comecar-
ler-mais-frequencia-301214 
 
Um mapa interativo com a história urbanística e social do Rio de Janeiro 
desde 1500  
Dois professores do Texas, da Universidade de Rice, prepararam um presente para 
quem ama o Rio de Janeiro. Construíram uma ferramenta que mostra a evolução do 
Rio de Janeiro desde 1500, ou seja, antes de nossa fundação em 1565. 
 
Fonte: Diário do Rio  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://diariodorio.com/um-mapa-interativo-com-a-historia-urbanistica-e-social-do-rio-
de-janeiro-desde-1500/ 
 
23/05 
 
Conheça Bookshare, a biblioteca de livros acessíveis! 
Bookshare é uma biblioteca on-line que possui maior coleção do mundo de títulos 
acessíveis. São 400.000 livros digitais para impressão destinados a pessoas com 
deficiência de todo o mundo. 
 
Fonte: reab  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.reab.me/conheca-bookshare-a-biblioteca-de-livros-acessiveis/ 
 
CLIPPING QUALIDADE DE VIDA 



24/05 
 
Treinar com amigos estimula a prática de exercícios físicos 
Estudo revela que ir para a academia na companhia de amigos ou familiares reduz o 
estresse e aumenta a motivação, trazendo melhores resultados 
Manter a disciplina é, sem dúvida, a parte mais difícil para quem assume uma rotina 
de exercícios físicos. Porém, a tarefa de pular um dia de treino se torna mais difícil 
quando se tem uma companhia para ir à academia com você...  
 
Fonte: O Globo On-line   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/rio/treinar-com-amigos-estimula-pratica-de-exercicios-
fisicos-19343746 
 
RECOMENDAÇÃO DE LEITURA 
TEMA: LIDERANÇA 
 
3 chaves para liderança a longo prazo bem sucedida 
Aqui está como um líder paciente pode resistir a impaciência dos acionistas 
 

Em inglês 
 

Artigo da Fortune 
Para leitura a integra: Clique aqui 
http://fortune.com/2016/05/23/long-term-leadership-
tips/?xid=soc_socialflow_linkedin_FORTUNE 
 
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/ 



XX International Congress of Maritime Arbitrators  
Date: 25-29 september de 2017 
Local: Copenhagen - Denmark  
More informations: http://icma2017copenhagen.org 
 
CLIPPING SEMANAL – Período: 23 a 27 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 frente do prédio da Bolsa de Valores, vindo da R. Primeiro de Março  

A entrada para o prédio do TM - ao lado do Centro Administrativo do Tribunal de Justiça 

Mapa do acesso - disponível em: https://www1.mar.mil.br/tm/?q=novo_acesso 

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 
Visite o nosso Site: http://www.mar.mil.br/tm 


