
 

 

 

 

 

 
Período: 18 a 22 de Julho  

 
 

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. 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 
 
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 

TRIBUNAL MARÍTIMO – TM 
Justiça e Segurança para Navegação 

82 Anos a Serviço da Comunidade Marítima Brasileira 
 

Biblioteca Almirante Adalberto Nunes 
Centro de Conhecimento em Direito Marítimo 
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CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO  
 
20/07 
 
Marinha não precisa de autorização judicial para afundar navio abandonado 
A Marinha pode afundar, sem a necessidade de autorização judicial, o navio 
abandonado e sem tripulação em águas territoriais brasileiras que está colocando em 
risco o meio ambiente e a segurança de outras embarcações. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.conjur.com.br/2016-jul-20/marinha-afundar-navio-abandonado-
autorizacao-judicial 
 
Transporte aquaviário como alternativa é debatido em evento 
Realizado pela Comissão de Estudos Regulados da Seccional com apoio do Grupo de 
Estudos de Direito Administrativo (GDA/UFF) e do Centro para Estudos Empírico 
Jurídicos (Ceej), o seminário Transporte aquaviário de passageiros: perspectivas e 
desafios abordou, ao longo de toda esta quarta-feira, dia 20, aspectos da exploração 
desse meio de locomoção. 
 
Fonte: OAB DIGITAL 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/noticia/100818-transporte-aquaviario-como-alternativa-e-
debatido-em-evento 
 
19/07 
 
Acidentes envolvendo motos aquáticas caem 60% no Brasil 
A Superintendência de Segurança do Tráfego Aquaviário da Diretoria de Portos e 
Costas (DPC) registrou uma queda significativa de acidentes envolvendo motos 
aquáticas durante o primeiro semestre de 2016 em comparação ao mesmo período de 
2015. Até o momento foram notificados 11 casos, contra 29 ocorridos nos primeiros 
seis meses do ano passado, o que representa uma redução de 60%. Cabe ressaltar 
que no período houve um acréscimo de inscrições de mais de 3% no quantitativo 
deste tipo de embarcação. Atualmente estão inscritas no Sistema de Gerenciamento 
de Embarcações (SISGEMB) da DPC um total de 89 566 motos aquáticas em todo o 
Brasil. 
 
Fonte: Revista Náutica 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.nautica.com.br/motosacidentes/ 
 
18/07 
 
ONU oferece bolsas para pesquisadores em assuntos oceânicos e direito do 
mar 
Bolsas são fornecidas em parceria com a Fundação Nippon do Japão. O prazo de 
inscrição é 9 de setembro de 2016. 



O Programa de Bolsas da Fundação Nippon do Japão, em parceria com as Nações 
Unidas, abriu processo de seleção para interessados em assuntos oceânicos e direito 
do mar. 
 
Fonte: ONU BR 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://nacoesunidas.org/onu-oferece-bolsas-para-pesquisadores-em-assuntos-
oceanicos-e-direito-do-mar-4/ 
 
Novo aplicativo para quem gosta de navegar! 
Encontra-se disponível para download em smartphones e tablets o “Boletim ao Mar”, o 
novo aplicativo desenvolvido em parceria entre a Marinha do Brasil e o Instituto Rumo 
ao Mar (RUMAR). O objetivo do aplicativo é facilitar o acesso as informações sobre as 
condições meteorológicas e de segurança da navegação a toda a comunidade 
marítima. 
 
O RUMAR – RUMO AO MAR, é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, 
com certificado de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Tem 
como missão social resgatar e fomentar a conscientização do uso das águas fluviais e 
jurisdicionais marítimas brasileiras, da chamada “Amazônia Azul”... 
 
Fonte: Instituto Rumo ao Mar (RUMAR) 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.rumar.org.br/ 
 
Novas regras internacionais de pesagem de contêineres  
A ZIM Integrated Services, um dos maiores armadores mundiais, e o Inttra, a maior 
plataforma eletrônica de serviços para o transporte marítimo, anunciaram que a ZIM 
acaba de implementar a ferramenta Inttra eVGM, em atendimento à emenda Verified 
Gross Mass (VGM) da convenção de segurança marítima (Solas) da International 
Maritime Organization (IMO). De acordo com a nova regra, todos os contêineres ficam 
obrigados a informar o VGM – ou o peso bruto certificado – para que possam ser 
embarcados em um navio. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/90056-novas-regras-
internacionais-de-pesagem-de-conteineres 
 
Piratas assombram os rios paraenses 
Belém (PA) - De janeiro deste ano até hoje, o Grupamento Fluvial de Segurança 
Pública, ligado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), já registrou 11 
ataques a embarcações, sendo dois deles com vítimas fatais. No mesmo período do 
ano passado, o número de ocorrências foi um pouco menor: 10. Para quem viaja 
constantemente de barco dentro do Estado - por necessidade ou por preferência -, 
não resta muito a fazer além de torcer para não acabar sendo vítima dos piratas do 
Século 21.  
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2533/piratas-assombram-os-rios-
paraenses#.V40ViaOjmKw 



CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
20/07 
 
Fepam autoriza terminal portuário em Canoas 
A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu licença autorizando a 
Nidera Sementes a implantar terminal portuário para recebimento, armazenamento e 
expedição de grãos em Canoas. O empreendimento terá capacidade de 
armazenamento de 90 mil toneladas e contará com cais de atracação, sistemas de 
recebimento, pesagem, amostragem, transporte, armazenamento de grãos de prédio 
administrativo. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35052-fepam-autoriza-
terminal-portuario-em-canoas 
 
19/07 
 
Serviços de dragagem no rio, no trecho entre o Amazonas e Rondônia, devem 
começar em setembro 
Os serviços de dragagem no rio Madeira, no trecho entre o Amazonas e Rondônia, 
estão previstos para começar em setembro. Até lá, a segurança na navegação 
preocupa o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no Estado do Amazonas 
(Sindarma) diante do baixo nível do rio atualmente e da previsão de uma estiagem 
mais severa. O transporte fluvial na região está em alerta devido ao risco de 
acidentes. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35025-servicos-de-
dragagem-no-rio-no-trecho-entre-o-amazonas-e-rondonia-devem-comecar-em-
setembro 
 
18/07 
 
Pregão para obras de dragagem no Porto de Santos  
A Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) lançou, no dia 14 último, edital 
de licitação, na modalidade pregão eletrônico, para contratação dos serviços de 
dragagem dos trechos 1, 2, 3 e 4 do canal de navegação do Porto de Santos. O 
objetivo é garantir a profundidade do canal até que entrem em operação os serviços 
contratados pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/portos-do-brasil/90059-pregao-para-obras-de-
dragagem-no-porto-de-santos 
 
Porto público disponibiliza áreas para contratos de uso temporário em Porto 
Velho 



O Porto de Porto Velho, através da Resolução Normativa nº 07, de 31 de maio de 
2016, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), que regula a 
exploração de áreas e instalações portuárias sob gestão da administração dos Portos, 
tornou público áreas disponíveis para interessados que queiram utilizar as instalações 
no local. As formas de ocupação serão possíveis através de arrendamento ou contrato 
de uso temporário. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35013-porto-publico-
disponibiliza-areas-para-contratos-de-uso-temporario-em-porto-velho 
 
Bahia vai se consolidar como o maior porto de contêineres do Nordeste 
O Porto de Salvador está prestes a ser duplicado e, com isso, a Bahia vai se consolidar 
como o maior porto de contêineres do Nordeste. No início do mês, a Anac - Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários publicou portaria reconhecendo a possibilidade 
de prorrogação antecipada até 2050 do contrato de arrendamento que a Codeba – 
Companhia das Docas do Estado da Bahia tem com o Tecon Salvador em virtude dos 
novos investimentos. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35003-bahia-vai-se-
consolidar-como-o-maior-porto-de-conteineres-do-nordeste 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
19/07 
 
Estaleiro no Rio fecha, contratos vão para Ásia e setor colapsa 
O estaleiro Inhaúma é o último a sucumbir a uma crise que eliminou quase metade 
dos empregos da indústria naval do país nos últimos dois anos, deixando empresas 
falidas e credores sem pagamento. Também representa o fracasso dos planos do 
Brasil de usar o pré-sal para construir quase do zero uma indústria offshore de ponta 
que competiria com os estaleiros asiáticos e abasteceria a Petrobras. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/35024-estaleiro-no-
rio-fecha-contratos-vao-para-asia-e-setor-colapsa 
 
18/07 
 
Projeto estaleiro de reparos empresa de Docagens Pedra do Ingá recebe 
licença prévia 
Foi emitida, ontem, a Licença Prévia – LP – para o projeto Brasil Basin Drydock 
Company (BBDC), significando um marco importante para a implantação do estaleiro 
de reparos Empresa de Docagens Pedra do Ingá (EDPI), no município de Lucena, do 
Estado da Paraíba. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/35004-projeto-
estaleiro-de-reparos-empresa-de-docagens-pedra-do-inga-recebe-licenca-previa 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
20/07 
 
Confira a programação dos museus do Rio durante a Olimpíada 
Mostras especiais vão desde 200 anos da República até objetos usados em jogos da 
antiguidade grega e romana. Com ampla programação em museus do Instituto 
Brasileiro de Museus (Ibram), a cidade do Rio presenciará o reforço da união entre 
esporte e cultura, durante o período da Olimpíada Rio 2016, entre 5 e 21 de agosto.  
 
Fonte: Portal Brasil 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.brasil.gov.br/cultura/2016/07/confira-a-programacao-dos-museus-do-rio-
durante-a-olimpiada 
 
18/07 
 
Pampulha é o vigésimo sítio brasileiro inscrito na Lista do Patrimônio Mundial 
da UNESCO 
Localizado em Belo Horizonte, o Conjunto Moderno da Pampulha, recebeu o título de 
Patrimônio Cultural da Humanidade, neste domingo (17/07/2016), durante a 40ª 
Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Turquia. 
 
Fonte: UNESCO 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-
view/news/pampulha_is_the_twentieth_brazilian_site_inscribed_on_the_un/#.V40fRy
E1R_k 
 
Cientistas criam mapa em 3D com 1,2 milhão de galáxias 
São Paulo – Uma colaboração entre centenas de cientistas criou o maior mapa de 
galáxias já visto... O trabalho de reunir as galáxias e organizá-las em uma imagem 
levou mais de cinco anos. 
 
Fonte: EXAME.com 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/cientistas-criam-mapa-em-3d-com-1-2-
milhao-de-galaxias?sr_tw 
 
LANÇAMENTO! Livro! 
IMLI MANUAL ON INTERNATIONAL MARITIME LAW 
A mais completa obra sobre Direito Marítimo Internacional, segundo Prefácio do 
Secretário Geral da IMO. Dividida em 03 volumes: V.1 – Law of the Sea / V.2 – 
Shipping Law / V.3 – Marine Environmental Law, a obra conta com um capítulo de 
autoria do Prof. Osvaldo Agripino de Castro Jr. e do Prof. Dr. Cesar Pasold, da Univali, 
sobre Law of Harbours and Pilotage. 
Poderá ser adquirida em: global.oup.com  
 
EVENTOS/CURSOS 



 
Pós-Graduação - Gestão do Transporte Marítimo e Portos 
TURMA 2016/2 – INSCRIÇÕES ABERTAS 
Duração: 18 meses 
Local: Instituto Presbiteriano Mackenzie Rio 
Informações: Clique aqui 
http://www.mackenzie-rio.edu.br/index.php?id=546 
 
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 
 
V Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro & III 
Conferência Comissão de Direito Marítimo, Portuário e do Mar da OB/RJ Novo! 

Data: 01 e de 02 de setembro de 2016  
Local: Rio de Janeiro (OAB RJ) 
Mais informações: Clique aqui 
http://ow.ly/Eqjj302tO5P 

 
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: 18 a 22 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 


