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EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Comunicado Importante! Suspensão dos Prazos Processuais no período de 
05 a 22 de agosto, em virtude dos Jogos Olímpicos Rio 2016  
*PORTARIA Nº 22/TM, DE 21 DE JULHO DE 2016 - Regulamenta o regime de 
expediente do Tribunal Marítimo no período de realização dos Jogos Olímpicos de 
2016. 
 
Para visualizar a íntegra da Portaria, Clique aqui. 
https://www1.mar.mil.br/tm/?q=portaria_22 
 
- 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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Cabotagem cresce, mas só tem 10% dos modais 
A cabotagem - transporte de carga pelo mar entre portos do mesmo país - serve sob 
medida para o Brasil. 
Trata-se da opção mais econômica para um país com mais de 8 mil quilômetros de 
litoral e 80% da população vivendo a 200 quilômetros da costa. Nas rotas mais 
longas, o modal reduz em até 20% o custo de transporte. Nos últimos dez anos 
dobrou de tamanho em volume transportado, mas ainda representa menos de 10% 
da matriz brasileira de transporte de carga. Na União Europeia chega a 37% e na 
China a 48%. 
 
Fonte: Valor Econômico On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/empresas/4649941/cabotagem-cresce-mas-so-tem-10-dos-
modais 
 
Frota de apoio marítimo encolhe novamente em junho 
A frota de apoio marítimo brasileiro diminuiu novamente em junho, encerrando o mês 
com 409 embarcações, ante 414 em maio. Em relação a janeiro, a diferença é de 
quase 20 embarcações (-4,5%). Mais de 70% da frota no mês passado (287) era de 
barcos de bandeira nacional ou inscritos no Registro Especial Brasileiro (REB). As 
informações são da Abeam.  
 
Fonte: Sinaval 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://sinaval.org.br/2016/07/frota-de-apoio-maritimo-encolhe-novamente-em-
junho/ 
 
27/07 
 
DPC regulamenta operação de navios que transportam cargas vivas 
A Diretoria de Portos e Costas (DPC) publicou a Portaria No 194 de 23/06/2016 que 
estabelece requisitos adicionais para atracação de navios destinados ao transporte de 
carga viva. 
 
Fonte: Imprensa Nacional 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/06/2016&jornal=
1&pagina=9&totalArquivos=56 
 
Naufrágio gera R$ 7,5 milhões de indenização 
No próximo dia 6 de agosto, fará 10 meses que uma embarcação com 5 mil cabeças 
de bois vivos submergiu no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, Região 
Metropolitana de Belém. O naufrágio do navio de bandeira libanesa Haidar foi 
considerado o maior acidente ambiental do Estado. Para resolver o impasse entre as 
famílias atingidas e as empresas responsáveis, a justiça convocou uma 
audiência pública, ontem, no município, para a discussão de um acordo coletivo. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-375406-naufragio-gera-r$-75-
milhoes-de-indenizacao.html 
 
26/07 
 
Navegação interior atividade registra alta de 16% no primeiro trimestre de 
2016 
Na contramão da crise econômica instalada no Brasil, o mercado de navegação 
interna segue em alta no setor hidroviário do país. Exemplo disso é que, de acordo 
com dados divulgados recentemente pela Gerência de Estatística e Avaliação de 
Desempenho da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), a 
movimentação portuária, via navegação interior, transportou 9,7 milhões de toneladas 
de carga bruta apenas no primeiro trimestre de 2016, um aumento de mais de 16% 
com relação ao mesmo período do ano passado. 
 
Fonte: Portal Naval   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalnaval.com.br/noticia/atividade-registra-alta-de-16-no-primeiro-
trimestre-de-2016/ 
 
Reino Unido acorda para efeitos do Brexit no comércio marítimo 
O Brexit começa, cada vez mais, a merecer análises entre operadores de transporte 
marítimo e de serviços portuários do Reino Unido. Embora haja uma sensação de 
distensão face aos elos comerciais impostos por uma Europa a 28, que tenderão a 
desaparecer se o Governo seguir a vontade popular, existe uma consciência dos riscos 
da independência resultante do afastamento da União Europeia (UE). 
 
Fonte: Jornal Economia do Mar   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jornaldaeconomiadomar.com/8659-2/ 
 
Estiagem obriga Marinha a restringir navegação no rio Madeira entre 
Amazonas e Rondônia 
...Nos últimos dias, a Marinha do Brasil restringiu a navegação de tipos de 
embarcações que fazem o percurso ao longo do rio Madeira entre os estados do 
Amazonas e Rondônia. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/35108-estiagem-
obriga-marinha-a-restringir-navegacao-no-rio-madeira-entre-amazonas-e-rondonia 
 
Retirada de capacidade marítima eleva fretes da China para o Brasil 
A retirada de capacidade no tráfego marítimo do Extremo Oriente para o Brasil - um 
dos principais mercados do comércio exterior brasileiro - começou a surtir efeito para 
a indústria da navegação. O índice que mede o frete médio da China para a América 
do Sul subiu 50,7% em junho sobre o mesmo mês de 2015, saindo de 446 pontos 
para 672 pontos. O movimento é contrário à queda global, de 21,6%, registrada entre 
a China e o resto do mundo. 
 
Fonte: Valor Econômico On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/empresas/4645449/retirada-de-capacidade-maritima-eleva-
fretes-da-china-para-o-brasil 
 
Dr. Osvaldo Agripino de Castro Júnior - Justiça Legal – Entrevista em 
02JUL2016  
O Justiça Legal é o programa televisivo do Judiciário catarinense, veiculado na TV 
Justiça do Supremo Tribunal Federal. O programa vai ao ar todos os sábados, às 14 
horas. A entrevista ao TV Justiça – STF concedida pelo Dr. Osvaldo Agripino – 
aconteceu no 02JUL2016 e abordou assuntos pertinentes ao Direito Marítimo.  
 
Fonte: Youtube 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.youtube.com/watch?v=4QK0E6_pTyo 
 
25/07 
 
Navio chinês se choca com parede de nova eclusa do Canal do Panamá 
Cidade do Panamá - A embarcação de bandeira chinesa Xin Fei Zhou se chocou nesta 
sexta-feira com uma das paredes da nova eclusa de embarque de Agua Clara no lado 
atlântico do Canal do Panamá ampliado, informou a administração da via aquática. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35095-navio-chines-se-
choca-com-parede-de-nova-eclusa-do-canal-do-panama 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
29/07 
 
Empresas que atuam no setor portuário buscam alternativas para driblar a 
crise 
Em um cenário econômico desfavorável, com retração que deve beirar os 4% no 
Brasil, segundo estimativas, o desempenho do setor portuário em 2015 chama a 
atenção. A movimentação de cargas alcançou 1,007 bilhão de toneladas, a maior da 
história. O crescimento foi de 4%, frente a 2014. O balanço foi divulgado pela Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). 
 
Fonte: Conexão Marítima 



Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.conexaomaritima.com.br/index.php?option=noticias&task=detalhe&Itemi
d=22&id=17314 
 
28/07 
 
Porto do Pecém vai escoar produtos para energia renovável  
O Porto do Pecém vai exportar toda a produção de pallets e briquetes - materiais 
utilizados na geração de energia renovável - da Ecopellet, nova fábrica instalada na 
Zona de Processamento de Exportação do Piauí (ZPE-Parnaíba). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35147-porto-do-pecem-
vai-escoar-produtos-para-energia-renovavel 
 
Rede portuária oscila entre altos e baixos 
Nem todo o investimento do governo federal nos últimos dez anos acabou de vez com 
o gargalo nos portos brasileiros. Empresas que usam o sistema apontam sensível 
melhora em unidades como o Porto de Santos, em São Paulo, mas no Norte e 
Nordeste a rede portuária ainda continua com problemas.  
 
Fonte: Valor Econômico On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/empresas/4649947/rede-portuaria-oscila-entre-altos-e-
baixos 
 
Obra parada em cais atrasa estreia dos navios graneleiros em Itajaí  
A paralisação das obras de reforço e realinhamento dos berços 3 e 4, por falta de 
pagamentos, já trouxe o primeiro grande prejuízo para o Porto de Itajaí. Em agosto 
deveria ocorrer a estreia do serviço de embarque de soja no terminal, mas o navio 
graneleiro terá a escala cancelada por falta de lugar para atracar – um revés que 
agrava a crise no porto. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35132-obra-parada-
em-cais-atrasa-estreia-dos-navios-graneleiros-em-itajai 
 
Governo do Maranhão contrata estudo técnico para reforçar a segurança das 
operações 
Um levantamento minuncioso das profundidades servirá de referência para as 
operações portuárias 
São Luis (MA) - O Governo do Maranhão tem dedicado atenção especial ao Porto do 
Itaqui como um dos caminhos para fortalecimento econômico do estado.  
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2564/governo-do-maranho-contrata-
estudo-tcnico-para-reforar-a-segurana-das-operaes#.V5o6U6OjmKw 
 
Antaq estuda ’saldão’ de áreas em portos 



Sob novo comando, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) está 
fazendo um mapeamento detalhado de mais de uma centena de áreas nos portos 
organizados que podem ser transferidas rapidamente para administração do setor 
privado. 
 
Fonte: Valor Econômico On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/brasil/4650257/antaq-estuda-saldao-de-areas-em-portos 
 
27/07 
 
Prefeitura cria comissão permanente para tratar de assuntos portuários  
O Porto do Rio conta agora com a Comissão Permanente para Assuntos Portuários da 
Prefeitura (CPAP-Rio). Criada pelo decreto nº 41.929, de 30 de Junho de 2016, a 
comissão vai integrar as atividades econômicas do porto à nova infraestrutura de 
mobilidade do Rio, com o objetivo de melhorar a produtividade dos polos regionais e 
criar uma relação entre a cidade e a atividade portuária. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35125-prefeitura-cria-
comissao-permanente-para-tratar-de-assuntos-portuarios 
 
Projeto beneficia quem usa transporte fluvial na Amazônia Legal 
O Senado pode suspender o pagamento de PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre o óleo 
diesel utilizado no transporte fluvial de passageiros realizado na Amazônia Legal. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35112-projeto-
beneficia-quem-usa-transporte-fluvial-na-amazonia-legal 
 
Reformulada gestão no Terminal Pesqueiro de Laguna 
O Terminal Pesqueiro Púlbico de Laguna (TPPL), administrado pela Companhia Docas 
do Estado de São Paulo (Codesp), deverá se tornar uma referência no país, a partir de 
uma nova gestão para modernizar a atuação do terminal, localizado no litoral sul de 
Santa Catarina.  
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/portos-do-brasil/90177-reformulada-gestao-no-
terminal-pesqueiro-de-laguna 
 
Porto de Santos é responsável por 29% da balança comercial no semestre 
O Porto de Santos foi responsável por 29% da balança comercial brasileira no primeiro 
semestre deste ano. No período, o complexo santista apresentou as maiores 
participações mensais das duas últimas décadas. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35120-porto-de-santos-
e-responsavel-por-29-da-balanca-comercial-no-semestre 



 
25/07 
 
Terminal de Porto Murtinho integra multimodal para o transporte de 4,5 mil 
toneladas até a Bolívia 
O terminal portuário de Porto Murtinho foi contratado para integrar uma operação 
multimodal de transporte de 4.500 toneladas de aço bruto, até a Bolívia. A primeira 
parcela da carga chegou ao local no dia 12 de julho, vindo do município de Piracicaba 
(SP), da empresa Arcelor Mittal Brasil S/A, em um comboio formado por 20 carretas, 
com 35 toneladas cada veículo. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35096-terminal-de-
porto-murtinho-integra-multimodal-para-o-transporte-de-4-5-mil-toneladas-ate-a-
bolivia 
 
Dragagem do rio Madeira só a partir de maio de 2017 
A dragagem efetiva do rio Madeira só será possível a partir de maio de 2017 com um 
contrato de 5 anos e pode ser prorrogado pelo mesmo período”, explicou quinta-feira 
o assessor do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação... 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35089-dragagem-do-
rio-madeira-so-a-partir-de-maio-de-2017 
 
Porto de Santos bate recorde de operações no 1º semestre 
O Porto de Santos movimentou 57,7 milhões de toneladas de mercadorias nos seis 
primeiros meses deste ano. O volume supera em 4,7% o recorde registrado no 
mesmo período do ano passado, que atingiu 55,1 milhões de toneladas. As cargas 
mais movimentadas do cais santista, que são açúcar, soja e milho, responderam por 
41,5% do total movimentado entre janeiro e junho. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35094-porto-de-santos-
bate-recorde-de-operacoes-no-1-semestre 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
28/07 
 
Amazonas perde investimentos de novos estaleiros estrangeiros 
MANAUS – No último ano, pelo menos cinco empresas estrangeiras deixaram de 
investir no Polo Naval do Amazonas por falta de estrutura, de áreas propícias ao 
desenvolvimento das atividades produtivas na capital. Dentre os estaleiros que 
demonstraram interesse de trazer as instalações ao Estado estão marcas provenientes 
da Holanda, Espanha e Inglaterra, especializadas em fabricação de navios, peças, 
eixos, leme de governo, amarras, mastros, entre outros. 
 
Fonte: Sinaval 



Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://sinaval.org.br/2016/07/amazonas-perde-investimentos-de-novos-estaleiros-
estrangeiros/ 
 
26/07 
 
EBR encaminha plano de operações para chegada da plataforma P-74 
Uma nova esperança toma conta dos trabalhadores do setor naval. Nos últimos dias, 
imagens da Plataforma P-74 têm sido repassadas através das redes sociais e 
aplicativos de mensagens instantâneas. Nas imagens divulgadas, as informações são 
de que a mesma está vindo em direção a São José do Norte para o Estaleiro EBR, o 
qual será responsável pela obra. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/35105-ebr-
encaminha-plano-de-operacoes-para-chegada-da-plataforma-p-74 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
28/07 
 
Bienal do Livro de São Paulo 
O credenciamento gratuito já está aberto!! 
Histórias para ver, ouvir, sentir, experimentar… Com o tema “Histórias em Todos 
os Sentidos”, a 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo está chegando e vai 
trazer um pouquinho de tudo! 
De 26 de agosto a 4 de setembro 
 
Fonte: GIDJ-RJ 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://gidjrj.com.br/bienal-do-livro-de-sao-paulo/ 
 
8 destinos para viajantes amantes de literatura 
Melhor do que viajar sem sair do lugar é viajar para destinos que conhecemos nos 
livros. Todo leitor (e viajante) sabe que não é difícil viajar sem sair de casa. Basta 
abrir um livro que um novo mundo se abre diante dos olhos em forma de letras, 
histórias e imagens. No entanto, a sensação de percorrer o planeta não é tão 
completa quanto realizar uma viagem de verdade. Mas o melhor de tudo isso é que 
existem destinos especiais que parecem ter sido criados somente para o deleite do 
público apaixonado por literatura. São diversos os lugares que cumprem essa missão, 
desde cidades onde nasceram escritores consagrados até locais onde a valorização 
cultural é marcante. Conheça oito deles e inspire-se. 
 
Fonte: Viagem em Pauta 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://viagemempauta.com.br/2015/04/01/destinos-literarioscd1hlpt-brctclnkglbr/ 
 
A cada 8 horas sentado, é necessário 1 hora de exercício, diz estudo 



Caminhar ou pedalar pode combater malefícios de ficar 8 horas sentado. 
Segundo pesquisa, recomendação da OMS sobre exercício é insuficiente. 
Pelo menos uma hora de atividade física diária é necessária para resistir aos efeitos 
negativos de ficar sentado durante oito horas, revelou um estudo publicado nesta 
quinta-feira (28) pela revista médica britânica "The Lancet". 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/07/cada-8-horas-sentado-e-necessario-1-
hora-de-exercicio-diz-estudo.html 
 
26/07 
 
Exposição sobre jogos na antiguidade greco-romana chega ao Rio 
Mostra leva 60 obras das maiores coleções sobre os jogos na antiguidade grega e 
romana ao Rio de Janeiro. Exibição vai até 2 de outubro. 
 
Fonte: Portal Brasil  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.brasil.gov.br/cultura/2016/07/exposicao-sobre-jogos-na-antiguidade-
greco-romana-chega-ao-rio 
 
25/07 
 
Leitor da era digital é parceiro na produção e distribuição de notícias 
Evolução de ferramentas nos últimos anos mudou o comportamento dos veículos de 
imprensa 
RIO — Há tempos que os leitores contribuem com o trabalho das redações, no início 
por cartas, depois por telefone, mas a interação propiciada pela revolução digital é 
sem precedentes. Hoje, o leitor de um veículo de imprensa é muito mais que o 
receptor do conteúdo. Ele se transformou em parceiro, tanto na produção como na 
distribuição das notícias. 
 
Fonte: O Globo On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/sociedade/leitor-da-era-digital-parceiro-na-producao-
distribuicao-de-noticias-19768893 
 
Ciência explica como a praia pode mudar nossos cérebros e saúde mental 
Alguma vez você já passou um dia na praia e voltou para casa sentindo-se relaxado e 
rejuvenescido? Você pode concordar prontamente que a praia tem um efeito 
calmante, mas também sabe que estar na praia pode ter um enorme efeito sobre a 
sua saúde e bem-estar, e pode mesmo mudar seu cérebro. Vamos dar uma olhada 
em alguns dos benefícios cientificamente apoiados que a praia pode oferecer. 
 
Fonte: o segredo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://osegredo.com.br/2016/06/ciencia-explica-como-praia-pode-mudar-nossos-
cerebros-e-saude-mental/#.V5iFyG377c0.facebook 
 

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 
 
VII Seminário Nacional de Direito Ambiental Novo! 
A OAB/RJ realizará, no dia 3 de agosto, o VII Seminário Nacional de Direito 
Ambiental, evento anual que reúne especialistas de várias partes do Brasil, com 
diferentes pontos de vistas, para discutir temas relevantes na área de meio ambiente. 
O evento, que terá entrada franca, acontece das 9h às 18 horas na sede da entidade, 
que fica na Av. Marechal Câmara, nº 150, 4º andar, no Centro. 
 
Fonte: OABRJ DIGITAL   
Mais informações: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/noticia/100934-especialistas-participam-de-seminario-de-
direito-ambiental-na-oabrj 
 
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 OAB/RJ  

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: 25 a 29 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 


