
 

 

 

 

 

 
Período: 11 a 15 de Julho  

 
 

EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Nova Edição do Catálogo de Publicações Periódicas da Biblioteca do TM! 
Saiu a nova edição do Catálogo de Publicações Periódicas de nossa biblioteca! O 
informativo, divulga trimestralmente os títulos das publicações periódicas da 
biblioteca, com visualização do sumário dos títulos mais relevantes. Para acessar a 
íntegra da publicação: Clique aqui 
 

Link direto: https://www1.mar.mil.br/tm/?q=biblioteca_cat_publ_periodicas 
 
- 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. Recentemente, 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.  
 
MAPA DE ACESSO PARA PEDESTRES: 

 
 
Link direto para o mapa na Internet: Clique aqui 
https://www1.mar.mil.br/tm/?q=novo_acesso 
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Lembramos que por meio do link é possível visualizar também, o MAPA DE ACESSO 
PARA VEÍCULOS. 
 
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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13/07 
 
Mercosul Line batiza navio e anuncia nova CEO  
A Mercosul Line batizou nesta quarta-feira (13) o "Mercosul Itajaí". Construído no 
estaleiro Guangzhou Wenchong Shipyard Company, na China, o navio abriga 2,5 mil 
TEUs. Com um investimento de R$ 200 milhões, a Mercosul Line expande sua frota 
para quarto embarcações e cria uma nova rota, conhecida como Sling Two, que 
oferecerá paradas nos portos de Buenos Aires (Argentina), Rio Grande (RS), 
Navegantes (SC), Santos (SP), Suape (PE), Fortaleza (CE) e Salvador (BA). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/34969-mercosul-
line-batiza-navio-e-anuncia-nova-ceo 
 
Atuação da Praticagem na Amazônia vira sessão na Assembleia Legislativa  
MANAUS - Responsável por garantir a segurança da navegação no acesso aos portos, 
a Praticagem, na Amazônia será tema de sessão especial na Assembleia Legislativa do 
Estado do Amazonas (Aleam), nesta terça (12), às 12h, no Plenário Ruy Araújo. A 
sessão foi marcada a partir da aprovação do Requerimento nº 1281/16, de autoria do 
deputado Sabá Reis (PR). O tema do evento será “Praticagem do Brasil e sua atuação 
na Amazônia Legal”. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34960-atuacao-da-
praticagem-na-amazonia-vira-sessao-na-assembleia-legislativa 
 
12/07 
 
Acompanhamento de mudanças legislativas é foco da Comissão de Direito 
Marítimo e Portuário  
Durante solenidade de posse, realizada na sede da OAB SP na quinta-feira (07/07), os 
membros da Comissão de Direito Marítimo e Portuário ouviram o presidente do grupo, 
Luiz Henrique Pereira de Oliveira, reforçar que o time deve se concentrar em 
acompanhar as mudanças legislativas pertinentes a este segmento do Direito que 
poderão ocorrer em pouco tempo. “Vamos manter a atenção com as emendas do 



Projeto do novo Código Comercial, que tramita na Câmara dos Deputados, e com o 
Projeto de Lei que altera o atual Código Comercial, em estudo no Senado Federal”,... 
 
Fonte: OAB/SP 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.oabsp.org.br/noticias/2016/07/acompanhamento-de-mudancas-
legislativas-e-foco-da-comissao-de-direito-maritimo-e-portuario.11007 
 
Pequim não tem direitos históricos no Mar da China Meridional, afirma CPA 
A China não tem base legal para reclamar "direitos históricos" sobre a maior parte das 
águas do Mar da China Meridional, decidiu nesta terça-feira em Haia a Corte 
Permanente de Arbitragem (CPA) sobre esta disputa que provoca tensões no sudeste 
asiático. 
 
Fonte: em.com.br 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2016/07/12/interna_internacional,7
82604/pequim-nao-tem-direitos-historicos-no-mar-da-china-meridional-afirma.shtml 
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Exigência pode afetar frete marítimo 
CENTRONAVE PEDE REEXAME DE ACÓRDÃO DO TCU 
O Centro Nacional de Navegação Transatlântica (Centronave) solicitou reexame do 
Acórdão 1439/2016 do Tribunal de Contas da União (TCU). A entidade, que 
representa companhias de navegação de longo curso que operam no Brasil 
responsáveis por 95% do transporte do comércio exterior brasileiro em contêineres, 
em volume, entende que o Acórdão ultrapassou os limites de competência do TCU em 
questões regulatórias próprias da Antaq. 
 
Fonte: Monitor Digital 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://monitordigital.com.br/exigencia-pode-afetar-frete-maritimo/ 
 
Política de transparência sobre os fretes marítimos  
Comissão Europeia firmou compromisso com armadores estipulando regras para 
precificação  
A Comissão Europeia concluiu análises sobre uma possível “coordenação” ilegal de 
tarifas que teria sido organizada por 14 das maiores companhias de transporte 
marítimo em containers, e afirma que o compromisso oferecido pelos armadores de 
abrir mão dos aumentos GRI (General Rate Increase) para favorecer um novo modelo 
de precificação deve tornar as tarifas mais transparentes, e aumentar a 
competitividade. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/maritimo/politica-de-transparencia-sobre-
os-fretes-maritimos 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
14/07 



 
Dragagem do Rio Madeira entre AM e RO deve começar em setembro e atraso 
coloca risco navegação  
A ordem de início dos serviços de dragagem do Rio Madeira, no trecho entre o 
Amazonas e Rondônia, deve ser emitida em setembro. O Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) ainda finaliza o processo licitatório iniciado no 
primeiro semestre deste ano. O nível do rio abaixo da média preocupa. Há previsão de 
estiagem mais severa, que pode comprometer ainda mais a navegação com a 
ausência de dragagem. 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/34983-dragagem-
do-rio-madeira-entre-am-e-ro-deve-comecar-em-setembro-e-atraso-coloca-risco-
navegacao 
 
13/07 
 
Baixo aproveitamento de hidrovias atrasa transporte de cargas na Amazônia, 
diz Conapra 
Manaus - O transporte de cargas e passageiros na Amazônia está atrasado pelo baixo 
aproveitamento das hidrovias. A avaliação é do diretor-presidente do Conselho 
Nacional de Praticagem (Conapra), Gustavo Martins, ao apontar que a melhoria na 
logística pode baratear os itens para o consumidor final. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34959-baixo-
aproveitamento-de-hidrovias-atrasa-transporte-de-cargas-na-amazonia-diz-conapra 
 
Porto do Rio Grande comemora melhor semestre da história 
A Superintendência do Porto do Rio Grande realizou, nesta terça (12), o fechamento 
da movimentação do complexo portuário. O primeiro semestre de 2016 foi 
considerado como o melhor da história do porto gaúcho. Foram movimentadas mais 
de 19 milhões de toneladas nos seis primeiros meses do ano, um crescimento de mais 
de 8%, quando comparado ao mesmo período de 2015. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34962-porto-do-rio-
grande-comemora-melhor-semestre-da-historia 
 
12/07 
 
Nova dragagem sem data para começar 
A novela das dragagens continua e dessa vez o endereço é novo: porto de Itajaí e 
Navegantes. Nove meses após as cheias do Vale do Itajaí terem assoreado o canal de 
acesso aos portos de Itajaí e Navegantes, a dragagem, que deveria ser feita em 
caráter emergencial, ainda não tem data para sair do papel. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/nova-dragagem-sem-data-para-
comecar 
 
Movimentação portuária brasileira cresce 2,9% 
Os dez principais portos organizados movimentaram 71,3 milhões de toneladas no 
primeiro trimestre de 2016. Isso corresponde a 87% da movimentação total dos 33 
portos organizados que registraram operação no trimestre, segundo dados da 
Gerência de Estatística e Avaliação de Desempenho da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq). 
 
Fonte: Informativo dos Portos 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.informativodosportos.com.br/movimentacao-portuaria-brasileira-cresce-
29/ 
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Porto de Vitória poderá receber navios maiores 
Obras ajudarão complexo a aumentar 40% da capacidade de carga 
O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella Malta Lessa e o 
governador Paulo Hartung visitaram as instalações da Codesa (Companhia Docas do 
Espírito Santo) para conhecer os equipamentos que serão utilizados no reinício das 
obras de dragagem e derrocagem do canal de acesso ao Complexo Portuário de 
Vitória. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/porto-de-vitoria-podera-receber-
navios-maiores 
 
Agilidade reduz em 50% multas do setor de fertilizantes nos portos do 
Paraná  
A multa sobre estadia para os importadores pelo descumprimento dos prazos de 
contrato – o demurrage - caiu 50% nos portos do Paraná nos últimos cinco anos. Os 
dados são de um estudo feito pelo Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos 
Agrícolas no Estado do Paraná (Sindiadubos). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34934-agilidade-reduz-
em-50-multas-do-setor-de-fertilizantes-nos-portos-do-parana 
 
Dragagem de canal do Porto do Rio Grande deve começar neste semestre  
A Secretaria de Portos já obteve sinalização positiva do Ministério do Planejamento 
para a liberação dos recursos necessários à dragagem do canal de acesso ao porto do 
Rio Grande ainda em 2016. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34933-dragagem-de-
canal-do-porto-do-rio-grande-deve-comecar-neste-semestre 
 



CLIPPING MEIO AMBIENTE 
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Governo prepara regras para licença ambiental 
Está redigida no Ministério do Meio Ambiente a minuta da proposta do governo para 
regularizar o licenciamento ambiental no país. A linha-mestra da iniciativa é incluir no 
processo a variável de localização do empreendimento. A ideia é corrigir distorções 
que hoje exigem os mesmos estudos de impacto de uma indústria na região 
metropolitana de São Paulo e de outra, de igual porte e atividade, mas em área 
ambientalmente tão vulnerável quanto o Pantanal. 
 
Fonte: Valor Econômico On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/brasil/4628319/governo-prepara-regras-para-licenca-
ambiental# 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
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Sistema Firjan adota medidas para reaquecer indústria naval 
A indústria naval vive um cenário complexo, onde seu principal demandante, a 
indústria de petróleo e gás, encontra-se em meio a um turbilhão de acontecimentos 
que vão desde a queda substancial do preço do petróleo aos desdobramentos da 
operação Lava Jato, segundo a gerente de petróleo, gás e naval do Sistema Firjan, 
Karine Fragoso. Com isso, para contornar essa situação e reaquecer a indústria naval, 
a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro adotou algumas medidas. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/34968-sistema-
firjan-adota-medidas-para-reaquecer-industria-naval 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
15/07 
 
Brazilian Archeological Sites / Sítios arqueológicos brasileiros 
Livro disponível para download gratuito! 
A publicação bilíngue apresenta vários sítios arqueológicos no Brasil em uma 
linguagem simples e com belas ilustrações, apresentando ao leitor informações 
históricas e científicas sobre a Terra, o Brasil e a cultura pré-histórica, além de 
oferecer opções de visitação a parques arqueológicos e paisagens naturais. 
 
Fonte: UNESCO 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-
view/news/brazilian_archeological_sites_sitios_arqueologicos_brasileiros/#.V4kfOaOj
mKy 
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Por que a Wikipedia é tão rejeitada como fonte séria de pesquisa?  
Esforço colaborativo de milhares de pessoas, a Wikipedia tem índices de precisão 
parecidos com o da Encyclopedia Britannica. Mesmo assim, não tem credibilidade 
como fonte  
O professor carioca Pedro Duarte fez, no dia 4 de julho, um desabafo sobre a 
resistência da comunidade acadêmica em reconhecer o valor da Wikipedia como fonte 
de informação. 
 
Fonte: NEXO Jornal 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/07/14/Por-que-a-Wikipedia-%C3%A9-
t%C3%A3o-rejeitada-como-fonte-s%C3%A9ria-de-pesquisa 
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O que são dados públicos? 
Para reforçar a importância da discussão sobre o Projeto de Lei de Proteção de Dados 
Pessoais e para fomentar consolidação de ambiente propício para inovação e o avanço 
da efetivação de direitos fundamentais em tempos de Internet, damos continuidade à 
Semana Especial de Proteção de Dados Pessoais, no qual discutimos 5 temas centrais 
da lei em 5 dias, com comentários de representantes do setor privado, da academia e 
da sociedade civil. 
 
Fonte: Internet LAB 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.internetlab.org.br/pt/opiniao/o-que-sao-dados-publicos/ 
 
12/07 
 
Educação é chave para as economias de sucesso’, diz Robert Lucas 
Ganhador do Nobel de Economia em 1995 vê com preocupação limite de gastos na 
área 
RIO - Nobel de Economia em 1995, o professor da Universidade de Chicago Robert 
Lucas defende que a educação é o principal fator que diferencia uma economia de 
sucesso das demais.  
 
Fonte: O Globo On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/economia/educacao-chave-para-as-economias-de-sucesso-
diz-robert-lucas-19683639 
 
Campanha incentiva brasileiros a conhecer museus do País 
Acesso à cultura - Instituto Brasileiro de Museus quer valorizar os mais de 3,6 mil 
museus em funcionamento no País. Que tal aproveitar as férias escolares e visitar o 
museu mais próximo? Essa é uma das propostas da campanha #EuAmoMuseus, que 
começou essa semana. 
 
Fonte: Portal Brasil 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.brasil.gov.br/cultura/2016/07/campanha-incentiva-brasileiros-a-
conhecer-museus-do-pais 



 

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 
 
2º Curso CBAM de Arbitragem e Mediação Marítima  
Carga Horária: 78h/a divididas em 26 encontros de 3h/a cada um. 
Data das aulas: 2as, 3as e 4as feiras, a partir de 12 de setembro de 2016. 
Horário: 18h15 às 21h15 
Local: Rio de Janeiro 
Conteúdo: A Arbitragem e Mediação Marítima: da teoria à pratica. 
Público-alvo: advogados do setor de shipping (advogados de empresas de navegação, 
de estaleiros, de seguradoras, de agências marítimas, de associações de praticagem, 
de importadores/exportadores e de escritórios jurídicos atuantes no setor); outros 
profissionais interessados em atuar em arbitragens marítimas; executivos de 
empresas e de órgãos do segmento da navegação; estudantes de direito. 
Mais informações em breve! 
 
Fonte: CBAM 
Site: http://cbam.com.br/ 
  
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: 11 a 15 de Julho  
 
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 


