
 

 

 

 

 

 
Período: 20 a 24 de Junho 

EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- 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: 

 
 
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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PORTARIA No 194/DPC, DE 23 DE JUNHO DE 2016 - Estabelece requisitos adicionais 
para a atracação de navios de transporte de carga viva.  
 
O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria no 156, do Comandante da Marinha, de 3 de junho de 2004, e pelo Art. 4o da 
Lei no 9.537, de 11 de dezembro de 1997, tendo em vista a ocorrência de acidentes 
envolvendo navios de transporte de carga viva (Livestock Carrier),... 
 
Fonte: Imprensa Nacional 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=9&data=
23/06/2016 
 
23/06 
 
Barcos brasileiros já são quase 70% da frota de apoio marítimo 
A frota de apoio marítimo no Brasil encolheu 2,6% em maio, encerrando o mês com 
414 embarcações, ante 425 em abril. A queda acumulada desde janeiro, quando havia 
428 barcos em águas nacionais, é de 3,3%. A comparação foi feita pela Brasil Energia 
Petróleo com base em dados da Abeam. 
 
Fonte: SINAVAL 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://sinaval.org.br/2016/06/barcos-brasileiros-ja-sao-quase-70-da-frota-de-apoio-
maritimo/ 
 
21/06 
 
Sepetiba Tecon recebe o primeiro navio do novo serviço da Ásia  
Composto pelos principais armadores que operam no país, o novo joint service 
de/para a Ásia do Sepetiba Tecon teve a sua primeira operação no dia 18 último. O 
navio CMA CGM Congo chegou com quase 9.000 TEUs a bordo e 13,9 m de calado. 
Movimentou mais de 1.300 contêineres no terminal, em pouco mais de 13 horas, 
inaugurando o serviço que conta com duas escalas semanais, uma de importação e 
outra de exportação, ligando a América do Sul com a Ásia em conexão direta. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/89694-sepetiba-tecon-recebe-
o-primeiro-navio-do-novo-servico-da-asia 
 
Pesagem de contêiner terá nova regra em julho 
Medida passa a valer a partir do dia 1º do próximo mês, devendo trazer mais 
segurança à exportação em navios. 
Entra em vigor, a partir do próximo dia 1º de julho, a norma sobre pesagem de 
contêiner que faz parte do International Maritime Organization (IMO). A partir desta 
data, nenhuma carga poderá ser embarcada em território nacional, seja para 
exportação ou cabotagem, sem que o exportador apresente documento atestando o 
peso total do carregamento.  
 
Fonte: Diário do Nordeste 



Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/pesagem-de-
conteiner-tera-nova-regra-em-julho-1.1569768 
 
BBC explora o navio 'irmão' do Titanic, afundado em 1916 
Britannic foi convertido em navio hospital e acabou afundado durante a Primeira 
Guerra. 
Uma equipe da BBC participou da exploração dos destroços do Britannic, um 
transatlântico igual ao famoso Titanic. O Britannic afundou no mar Egeu em 1916. 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/bbc-explora-o-navio-irmao-do-titanic-
afundado-em-1916.html 
 
20/06 
 
Rotas marítimas: longo declive à frente  
Fretes na rota da Europa para a América do Sul continuam despencando, enquanto a 
ocupação está cada vez mais fraca  
O tráfego de containers com origem no norte da Europa e no Mediterrâneo e destino à 
costa leste da América do Sul reportou, mais uma vez, números em franco declínio. 
Desta vez, a queda chegou a 17,4% na comparação anual de abril, de acordo com 
estatísticas enviadas por Datamar ao instituto de pesquisas Drewry Maritime 
Research. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/maritimo/rotas-maritimas-longo-declive-a-
frente 
 
Navio-plataforma Cidade de Caraguatatuba começa a operar em agosto 
O navio-plataforma FPSO [Floating Production Storage Offloading Unit, na sigla em 
inglês] Cidade de Caraguatatuba está no Campo de Lapa, no pré-sal da Bacia de 
Santos. De acordo com a Petrobras, em agosto começa a operação do sistema de 
produção conectado ao navio, que é uma unidade flutuante de produção, 
armazenamento e transferência de petróleo. 
 
Fonte: Agência Brasil 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-06/petrobras-navio-
plataforma-cidade-de-caraguatatuba-comeca-operar-em-agosto 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
24/06 
 
Governo estuda utilizar porto fluvial do Paraguai para exportação brasileira 



Utilizar o porto fluvial localizado na cidade de Concepción, no Paraguai como 
alternativa para exportação dos produtos brasileiros, foi a pauta de discussão ontem 
(22) entre o diretor de gestão estratégica do Sistema Fiems, Rodrigo Benavides, o 
secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, 
os vice-ministros paraguaios José Luiz Rodrigues (Indústria e Comércio) e Augustin 
Encina (Transporte e Obras Públicas). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34743-governo-estuda-
utilizar-porto-fluvial-do-paraguai-para-exportacao-brasileira 
 
23/06 
 
Taxas de marinha serão atualizadas 
A previsão da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) é de que os boletos 
atualizadas para pagamento das taxas de foro e de ocupação dos imóveis em área de 
marinha estejam disponíveis a partir de 8 de julho, pela internet. O Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) poderá ser pago à vista, até 29 de julho, ou 
em até seis parcelas, de julho a dezembro. Para gerar o documento, é necessário 
informar o número do Registro Imobiliário Patrimonial (RIP). 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/cidades/boletos-com-taxas-da-
marinha-serao-atualizados-a-partir-do-dia-
8/?cHash=10fb285524b438135a8cf6f2c3d9adb6 
 
22/06 
 
Novo Porto de Macaé sairá do papel e risco de Petrobras sair da cidade acaba 
O projeto do Terminal Portuário de Macaé (Tepor) avançou mais uma etapa. A 
Comissão Estadual de Controle Ambiental, ligada à Secretaria de Estado de Ambiente, 
emitiu parecer favorável ao empreendimento. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34729-novo-porto-de-
macae-saira-do-papel-e-risco-de-petrobras-sair-da-cidade-acaba 
 
Projeto de Modernização da Gestão Portuária  
Na manhã desta terça-feira (21/06), a Companhia Docas do Rio Grande do Norte 
(Codern) conheceu o ‘Projeto de Modernização da Gestão Portuária (PMGP)’, que foi 
apresentado por Fernanda Gasperin Dian, representante do Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação, aos servidores da Companhia. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/89709-projeto-de-
modernizacao-da-gestao-portuaria 
 
Importação volta a crescer no Porto de Santos 



O Porto de Santos movimentou 47,9 milhões de toneladas de cargas nos cinco 
primeiros meses do ano. O volume é 4,4% maior do que o operado no mesmo período 
do ano passado, quando 45,9 milhões de toneladas entraram ou saíram do País pelo 
cais santista. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34711-importacao-
volta-a-crescer-no-porto-de-santos 
 
Cobrança de taxa ’extra’ em portos volta ao Cade 
Indicado pelo governo interino para retomar o comando da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq), o engenheiro Mario Povia será sabatinado hoje pelo 
Senado. Na mesma hora, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) vai 
tratar de uma das principais polêmicas que ele irá enfrentar caso sua nomeação seja 
confirmada: a cobrança de uma taxa conhecida como THC2. 
 
Fonte: Valor Econômico On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/brasil/4609753/cobranca-de-taxa-extra-em-portos-volta-ao-
cade 
 
Codesp implanta novas regras para abastecimento 
A Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), a estatal que administra o 
Porto de Santos, mudou as regras para o abastecimento de navios no cais santista. 
Desde o final do mês passado, em todos os procedimentos deste tipo, deverão ser 
montadas barreiras de contenção para evitar poluição no canal do estuário. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34709-codesp-
implanta-novas-regras-para-abastecimento 
 
20/06 
 
Codesp pretende monitorar cargas perigosas no Porto de Santos 
A Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), a estatal que administra o 
Porto de Santos, pretende monitorar a armazenagem de produtos perigosos no cais 
santista. A ideia é que a Autoridade Portuária tenha total controle das cargas 
explosivas ou químicas, com base em informações prestadas pelos terminais e pelos 
órgãos anuentes. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34688-codesp-
pretende-monitorar-cargas-perigosas-no-porto-de-santos 
 
Acesso prejudica a concessão de portos; custo chega até R$ 12 bi 



O leilão de sala vazia para o arrendamento de Terminais de Uso Privados (TUPs) no 
Pará, que foi adiado em março, e, em junho, novamente suspenso, descortinou 
problemas ainda mais graves do que a falta de atratividade dos contratos oferecidos 
pelo governo: as péssimas condições dos acessos aos portos brasileiros. Seja por 
terra, pela água, ou por trilhos, as condições de transporte de cargas aos terminais 
portuários são tão precárias no Brasil que os custos com frete chegam a representar 
até 50% do valor dos produtos exportados. 
 
Fonte: Correio Braziliense 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/06/20/internas_eco
nomia,536931/acesso-prejudica-a-concessao-de-portos-custo-chega-ate-r-12-
bi.shtml 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
22/06 
 
152 melhores frases de empreendedorismo para inspirar... 
Aprender com os próprios erros é sempre uma excelente forma de se aprender, mas é 
sempre um bom atalho aprender com pessoas que erraram antes da gente e 
descobriram caminhos para o sucesso. 152 melhores frases de empreendedorismo 
para você se inspirar e inspirar as pessoas que trabalham com você. 
 
Fonte: saia do lugar 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://saiadolugar.com.br/dia-a-dia-do-empreendedor/melhores-frases-de-
empreendedorismo/ 
 
Theatro Municipal do Rio de Janeiro oferece curso livre de Filosofia, Mitologia 
e Música  
O Filosofia & Arte realizará o curso livre  'Em contos: Filosofia, Mitologia e Música' nas 
terças-feiras de julho, dias 5, 12, 19 e 26, das 19h às 20h50 na Sala Mário Tavares do 
Theatro Municipal do Rio de Janeiro. 
Os professores Luame Cerqueira e Ana Beatriz Antunes irão percorrer mitos gregos, 
fazendo ressonâncias com o pensamento filosófico e expressões artísticas.  
 
Fonte: Jornal do Brasil 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2016/06/22/theatro-municipal-do-rio-de-
janeiro-oferece-curso-livre-de-filosofia-mitologia-e-musica/ 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
Direito Marítimo: Atualidades e Tendências – Curso  
Período de inscrição: 02/05/2016 até 16/08/2016 
Período de aulas: 30/08/2016 até 03/11/2016 
Dia e Horário: Terças e quintas, das 19h às 22h - Carga Horária: 60h 
Local de Realização: FGV Centro. Rua da Candelária, 6 
 
Maiores informações: Clique aqui 
http://direitorio.fgv.br/curso/direito-maritimo-atualidade-e-tendencias 



 
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: 20 a 24 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 


