
 

 

 

 

 

 
Período: 06 a 09 de Junho 

EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
Curiosidade! Novos acervos: Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Documentação da Marinha (DPHDM) 
Cabe à DPHDM, dentre outras atribuições, a administração do Arquivo da Marinha, 
localizado na Praça Barão de Ladário s/n°, Ilha das Cobras, dentro do complexo do 
Comando do 1º Distrito Naval. O Arquivo da Marinha é integrante do Sistema Nacional 
de Arquivos (SINAR) e reconhecido como Instituição Arquivística Pública, com o 
acervo tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC). No acervo 
fotográfico, há imagens do século XIX até os dias atuais. A partir deste mês, passa a 
integrar o portal Brasiliana Fotográfica, compartilhando valiosas imagens. 
 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://brasilianafotografica.bn.br/?p=5002 
 
- 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. Esta semana, foi aberto um novo 
acesso pela Praça XV de Novembro. 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: 
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CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO  
 
09/06 
 
Pirataria na Nigéria com agravamento de 119% em 2016 
Segundo os dados compilados pela organização Conrol Risks, o número de actos de 
pirataria marítima ao largo da Nigéria envolvendo o rapto de tripulantes nos primeiros 
quatro meses de 2016 aumentou cerca de 119% em relação ao período homólogo de 
2015, enquanto o número de ataques e roubo aos navios ancorados nos portos 
decresceu significativamente em igual período de tempo. 
 
Fonte: Jornal da Economia do Mar 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jornaldaeconomiadomar.com/7654-2/ 
 
08/06 
 
Maersk Line espera leve recuperação do comércio exterior brasileiro no 
segundo trimestre  
A Maersk Line espera uma leve recuperação do comércio exterior brasileiro no 
segundo trimestre de 2016. O relatório trimestral da empresa também aponta que as 
importações nos três primeiros meses do ano chegaram ao pior nível em sete anos e 
que o Brasil se tornou uma economia majoritariamente exportadora pela primeira vez 
desde 2011. De janeiro a março, a empresa registrou queda de 31% nas importações 
e crescimento de 16% nas exportações na comparação com o mesmo período de 
2015. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/34576-maersk-
line-espera-leve-recuperacao-do-comercio-exterior-brasileiro-no-segundo-trimestre 
 
Iate desenhado por italiano promete ser o mais luxuoso do mundo 
RIO — Quando decidiu entrar para o mercado de iates de luxo, o designer italiano 
Gabriele Teruzzi já tinha em mente que seus desenhos seriam imponentes. Foi assim 
que surgiu o Shaddai, "Deus todo poderoso" em hebraico. A embarcação tem um 
terraço suspenso com mais de 40 metros de altura, piscina com borda infinita e mais 
de 10 ambientes diferentes distribuídos por seus quatro andares. Ainda a espera de 
um investidor para a construção, ela está avaliada em cerca de R$ 867 milhões. 
 
Fonte: O Globo On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/ela/luxo/iate-desenhado-por-italiano-promete-ser-mais-
luxuoso-do-mundo-19463135 
 



07/06 
 
ANTAQ realiza audiência pública sobre prestação de serviços de retirada de 
resíduos de embarcações 
A ANTAQ realiza consulta e audiência públicas, no período de 7 de junho a 21 de julho 
de 2016, para obter contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento da 
proposta de Norma que dispõe sobre prestação de serviços de retirada de resíduos de 
embarcações, em áreas sob a jurisdição de instalações portuárias brasileiras. 
 
Fonte: ANTAQ 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/BevP30134of 
 
06/06 
 
Ajustes no apoio offshore  
Queda nas taxas diárias e redução de contratações impacta caixa dos armadores e 
aumenta disputa por contratos >> A desmobilização de barcos de apoio marítimo no 
Brasil e nos principais mercados mundiais aumentou a competitividade entre as 
empresas de navegação. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/34543-ajustes-no-
apoio-offshore 
 
Temporada de cruzeiros será enxuta 
Rio de Janeiro (RJ) - A temporada de cruzeiros no litoral brasileiro vai encolher no 
próximo verão. Terá cinco navios — incluindo um que virá ao país, mas com saídas de 
Buenos Aires — contra dez na anterior, em um total de 250 mil leitos.  
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2447/temporada-de-cruzeiros-ser-
enxuta#.V1cdd6OjmKw 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
08/06 
 
Assinado aditivo da dragagem do Porto de Santos  
A Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) assinou, nesta terça-feira 
(7/06), o aditivo contratual e a ordem de serviço para a retomada da dragagem dos 
trechos 2, 3 e 4 do canal de navegação do Porto de Santos.  
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/portos-do-brasil/89540-assinado-aditivo-da-
dragagem-do-porto-de-santos 



 
PELC 2045 tornará o estado do Rio plataforma multimodal 
O Plano Estratégico de Logística e Cargas do Estado do Rio de Janeiro (PELC) 2045 
tem a capacidade de transformar o Rio em uma plataforma multimodal para os 
demais estados, segundo o presidente do Conselho Empresarial de Logística e 
Transporte (CELT), da Associação Comercial do Rio (ACRio), Eduardo Rebuzzi, e ajuda 
o estado a concretizar a ideia de ser uma rótula logística do País, conforme disse o 
presidente da ACRio, Paulo Protasio, acentuando a localização estratégica do estado, 
podendo ser um elo de ligação com o Centro-Oeste, São Paulo e o Norte do País. 
 
Fonte: Portal Naval 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalnaval.com.br/noticia/pelc-2045-tornara-o-estado-do-rio-plataforma-
multimodal/ 
 
Três terminais são inaugurados no Açu, no Rio de Janeiro 
Três novos terminais portuários foram inaugurados nesta terça-feira, 7/6, no Porto do 
Açu, em São João da Barra, litoral norte do Estado do Rio de Janeiro: de Multicargas 
(T-MULT), de Petróleo (T-OIL) e de Combustíveis Marítimos do Açu (TECMA). 
 
Fonte: Portal Naval 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalnaval.com.br/noticia/tres-terminais-sao-inaugurados-no-acu-no-rio-
de-janeiro/ 
 
07/06 
 
Porto de Santos reduz calado em berços de atracação  
Um dia após a redução do calado operacional do canal de navegação na região entre a 
Torre Grande e a Alemoa, a Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP) revisou o 
calado de berços de atracação do cais santista e propôs alterações. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34545-porto-de-santos-
reduz-calado-em-bercos-de-atracacao 
 
Governo suspende leilão para arrendamento de terminal portuário no PA  
BRASÍLIA - O governo anunciou na noite de ontem, segunda-feira, a suspensão do 
leilão de arrendamento de área para um terminal de fertilizantes no Porto de 
Santarém (PA). A licitação estava marcada para a próxima sexta-feira. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34546-governo-
suspende-leilao-para-arrendamento-de-terminal-portuario-no-pa 
 
06/06 
 
Antaq expede resolução normativa sobre exploração dos portos 



Responsável pela coordenação do programa de concessões, o secretário do Programa 
de Parcerias de Investimentos (PPI), Wellington Moreira Franco, pede calma diante 
das dificuldades iniciais dos leilões. "Temos de andar devagar para ir depressa", disse. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34519-ministro-pede-
paciencia-com-plano-de-concessoes 
 
ABTP apresenta propostas para setor portuário ao Ministério dos Transportes  
A Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP) entregou nesta quinta-feira, 
2, ao ministro dos Transportes, Maurício Quintella, uma agenda com oito pontos a 
serem trabalhados em conjunto com as autoridades, de modo a viabilizar e atrair 
investimentos para o setor portuário e aumentar a eficiência e a competitividade dos 
terminais públicos e privados. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34512-abtp-apresenta-
propostas-para-setor-portuario-ao-ministerio-dos-transportes 
 
Ex-senador Luiz Otávio será secretário de portos 
O ex-senador Luiz Otávio Oliveira Campos deve ser o secretário nacional de portos, 
cargo que perdeu o status de ministério com a chegada de Michel Temer ao Palácio do 
Planalto, há três semanas. 
 
Fonte: Valor Econômico On-line  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/brasil/4589955/ex-senador-luiz-otavio-sera-secretario-de-
portos 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
06/06 
 
Desmobilização no estaleiro Inhaúma ocorrerá em julho, informa Enseada 
A Enseada Indústria Naval informou na tarde desta segunda-feira (6) que, após 
negociação com a Petrobras sobre as atividades no estaleiro Inhaúma (RJ), ficou 
resolvido que o pagamento da participação de lucros e resultados (PLR) de todos os 
trabalhadores integrantes da convenção coletiva de trabalho será realizado nesta 
terça-feira (7). 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/34544-
desmobilizacao-no-estaleiro-inhauma-ocorrera-em-julho-informa-enseada 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
08/06 
 
Fundo do mar é mais desconhecido do que solo lunar 



Fundo do mar: atualmente conhece-se menos de 10% do relevo dos fundos marinhos 
além dos 200 metros de profundidade 
Ao contrário da superfície lunar, o relevo do fundo do mar continua sendo pouco 
conhecido, criticaram especialistas internacionais neste 8 de junho, Dia Mundial dos 
Oceanos. 
 
Fonte: Exame  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/fundo-do-mar-e-mais-desconhecido-do-
que-solo-lunar?sr_twm 
 
07/06 
 
Curiosodade! Novos acervos: Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Documentação da Marinha 
A Marinha do Brasil e os primórdios da fotografia aérea 
A Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM) tem o 
propósito de preservar e divulgar o patrimônio histórico e cultural da Marinha, 
contribuindo para a conservação de sua memória e para o desenvolvimento da 
consciência marítima brasileira. Além disso, cabe ainda à DPHDM a administração do 
Arquivo da Marinha, localizado na Praça Barão de Ladário s/n°, Ilha das Cobras, 
dentro do complexo do Comando do 1º Distrito Naval. 
O Arquivo da Marinha é integrante do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) e 
reconhecido como Instituição Arquivística Pública, com o acervo tombado pelo 
Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC). No acervo fotográfico, há imagens 
do século XIX até os dias atuais. A partir deste mês, passa a integrar o portal 
Brasiliana Fotográfica, compartilhando valiosas imagens. 
 
Fonte: Brasiliana Fotográfica 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://brasilianafotografica.bn.br/?p=5002 
 
CLIPPING QUALIDADE DE VIDA 
 
07/06 
 
Tem certeza de que você é saudável?  
Pesquisa mostra que o brasileiro sabe o que é necessário para ter qualidade de vida, 
mas falha ao pôr a teoria em prática. Confira dicas para chegar lá 
Em levantamento da área de Pesquisa e Inteligência de Mercado da Editora Abril, feito 
com 1 190 pessoas empenhadas na busca por bem-estar e qualidade de vida, 96% 
admitem não conseguir, por diferentes motivos, adotar pelo menos um dos hábitos 
que sabem ser fundamentais para que alcancem seus objetivos. Por exemplo, dormir 
bem (cerca de oito horas) foi apontado como fator-chave, mas 42% dos entrevistados 
afirmam não fazer isso normalmente. Da mesma forma, embora concordem sobre o 
valor de exercitar-se, metade não treina regularmente. A seguir, 6 dicas simples para 
pôr a teoria em prática. 
 
Fonte: Veja On-line  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



http://veja.abril.com.br/complemento/publicidade/centrum/tem-certeza-que-voce-e-
saudavel.html?utm_source=home&utm_medium=mundo&utm_campaign=nativead-
centrum 
 
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 
 
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: 06 a 09 de Junho. 
 
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 


