
 

 

 

 

 

 
Período: 27 de Junho a 01 de Julho  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- 25 de Junho – Dia do Marítimo!  
Nossa Homenagem aos Profissionais do Mar! 
Dia 25 de junho é a data escolhida para parabenizar todos os marítimos e 
profissionais da área. Assim, a Organização Marítima Internacional (IMO) elaborou 
uma campanha com tema relacionado à profissão mercante, buscando sensibilizar a 
comunidade para assuntos que cercam a vida dos bravos homens do mar.  
O tema deste ano é: “At Sea For All” (NO MAR PARA TODOS).  
 
Para conhecer os detalhes da campanha IMO, Clique aqui 
Link direto: http://www.imo.org/en/About/Events/dayoftheseafarer/Pages/Day-of-
the-Seafarer-2016.aspx 
 
- 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 

TRIBUNAL MARÍTIMO – TM 
Justiça e Segurança para Navegação 

81 Anos a Serviço da Comunidade Marítima Brasileira 
 

Biblioteca Almirante Adalberto Nunes 
Centro de Conhecimento em Direito Marítimo 

 

CLIPPING DE NOTÍCIAS 

 



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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01/07 
 
Hoje, 1 de julho, entra em vigor nova regulação da IMO (Organização 
Marítima Internacional) referente a entrada em espaços confinados a bordo 
Um novo regulamento visa proteger os marítimos em espaços fechados, exigindo que 
os navios adotem procedimentos para a atmosfera dos equipamentos portáteis...de 
forma a garantir segurança para os marítimos na inspeção dos navios em espaços 
fechados.  
 
Fonte: IMO 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/Enclosed-space-ship-
safety-rule-enters-into-force.aspx 
 
Nova regra de segurança de navio para evitar a perda de recipientes entra 
em vigor 
Um novo regulamento que obriga a massa bruta de um recipiente ser verificada antes 
de ser carregado em um navio, entra em vigor hoje (1 de Julho de 2016). 
 
Fonte: IMO 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/New-ship-safety-rule-to-
prevent-loss-of-containers-enters-into-force.aspx 
 
Especialista explana sobre Direito Marítimo e Portuário no Justiça Legal desta 
semana  
O Justiça Legal, programa de TV do Poder Judiciário de Santa Catarina que vai ao ar 
todas as semanas na grade da TV Justiça, apresenta neste sábado (2/7), a partir das 
14 horas, a entrevista exclusiva com o advogado Agripino de Castro Júnior, 
especialista em Direito Marítimo e Direito Portuário. 
 
Fonte: Poder Judiciário de Santa Catarina 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://portal.tjsc.jus.br/web/sala-de-imprensa/-/especialista-explana-sobre-direito-
maritimo-e-portuario-no-justica-legal-desta-semana 
 
Rio Grande do Sul volta a pensar em utilizar hidrovias 
Gigante em recursos naturais, o Brasil reúne números capazes de fazer inveja a 
qualquer nação. Listado entre os países com maior extensão territorial do mundo, o 
País, com seus mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é o maior da América 
Latina e o quinto maior do mundo. Mais do que as dimensões continentais, reúne, 
ainda, condições ímpares, como a maior reserva de água doce do planeta. 
 



Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34819-rio-grande-do-
sul-volta-a-pensar-em-utilizar-hidrovias 
 
27/06 
 
O Instituto Brasileiro de Direito do Mar - IBDMAR 
O IBDMAR é uma associação de caráter técnico-científico, de âmbito nacional, sem 
fins lucrativos e aberta à adesão para toda a sociedade civil, que reúne pessoas 
interessadas em contribuir para o desenvolvimento do Direito do Mar. Os associados 
do Instituto, possuem a vantagem de poder publicar artigos na Revista Brasileira de 
Direito do Mar. 
 
Acesse o site do Instituto: Clique aqui 
http://www.ibdmar.org/ 
 
Decisão de Haia sobre Mar do Sul da China desvalorizada por Pequim 
Apesar de não reconhecer a jurisdição do Tribunal Arbitral de Haia para decidir sobre 
os direitos respeitantes ao mar do Sul da China, Pequim afirma haver um crescente 
número de nações a apoiarem as suas pretensões. 
 
Fonte: Jornal da Economia do Mar 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jornaldaeconomiadomar.com/decisao-de-haia-sobre-mar-do-sul-da-china-
desvalorizada-por-pequim/ 
 
Presidente do Tribunal Internacional do Direito do Mar apresenta o Relatório 
Anual na reunião das Partes 
Em 20 de Junho de 2016, o Presidente do Tribunal Internacional do Direito do Mar, o 
juiz Vladimir Golitsyn, dirigiu-se à 26ª Reunião dos Estados Partes da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar e apresentou o relatório anual de 2015 do 
Tribunal. 
 
Fonte: Instituto Brasileiro de Direito do Mar - IBDMAR 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.ibdmar.org/index.php/2016/06/21/presidente-do-tribunal-internacional-
do-direito-do-mar-apresenta-o-relatorio-anual-na-reuniao-das-partes/ 
 
Canal do Panamá chegou e traz novo desenho para o comércio  
No caso do Brasil, exportações de soja com destino à China são as maiores 
beneficiadas, mas impacto será diferente para cada tipo de mercado 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/canal-do-panama/canal-do-panama-
chegou-e-traz-alguns-ganhos-para-o-brasil 
 
Embarcação chinesa inicia travessia inaugural da ampliação do Canal do 
Panamá 



A embarcação chinesa Cosco Shipping Panama iniciou neste domingo a travessia 
inaugural após a ampliação do Canal do Panamá pela eclusa de embarque de Agua 
Clara, na vertente do Atlântico. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34761-embarcacao-
chinesa-inicia-travessia-inaugural-da-ampliacao-do-canal-do-panama 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
30/06 
 
Porto de Suape na boa rota do Canal do Panamá 
Após anos de espera, as obras de alargamento do Canal do Panamá foram 
inauguradas no último final de semana. O projeto torna a via navegável pelos maiores 
navios cargueiros do mundo, já que o canal ficou mais largo e profundo. A operação 
pode trazer novos negócios para o Porto de Suape e ainda para o Estaleiro Atlântico 
Sul (EAS), que esta semana teve a confirmação do cancelamento da construção de 
sete navios encomendados pela Transpetro, subsidiária da Petrobras. 
 
Fonte: Diário de Pernambuco 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.impresso.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/cadernos/economia/20
16/06/30/interna_economia,148391/porto-de-suape-na-boa-rota-do-canal-do-
panama.shtml 
 
28/06 
 
Debatedores destacam importância do transporte intermodal de cargas 
A Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura Nacional realizou, nesta terça-feira (28), 
seminário em parceria com o governo holandês para conhecer a experiência daquele 
país em transporte intermodal, aquele que utiliza diversos meios de transporte para 
se levar cargas de um ponto a outro. 
 
Fonte: Câmara dos Deputados 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/VHiS301L0ew 
 
Praticagem de São Paulo Implantará o Sistema ReDraft  
Nova tecnologia vai otimizar movimentação no Porto de Santos 
Por iniciativa da Praticagem de São Paulo, o Porto de Santos contará a partir 
dessa semana com um novo sistema tecnológico que será colocado à disposição do 
Porto e de seus usuários. O sistema, denominado ReDraft, foi concebido com 
exclusividade para o terminal de Santos com apoio financeiro da Praticagem local. O 
objetivo do sistema é otimizar a movimentação dos navios que chegam e partem do 
porto, com o máximo de segurança. 
 
Fonte: Praticagem do Brasil 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.praticagemdobrasil.org.br/praticagem-de-sao-paulo-implantara-o-
sistema-redraft/ 



 
27/06 
 
Monopólio de mega-armadores traz riscos aos portos do País, alerta 
portuário  
Em 25 de junho de 1973, em Genebra (Suíça), a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) adotava a Convenção 137 sobre o trabalho portuário considerando que 
os trabalhadores deveriam se beneficiar das vantagens da modernização dos portos. 
Passados 43 anos, a mão de obra portuária no Brasil tende a ser mais precarizada 
diante da iminência de mega-armadores controlarem o comércio exterior brasileiro, de 
acordo como o diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes 
Aquaviário (Conttmaf), Luiz Fernando Barbosa Santos. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/89771-monopolio-de-mega-
armadores-traz-riscos-aos-portos-do-pais-alerta-portuario 
 
Canal do Panamá: Pecém pode virar novo hub 
Enquanto o mundo se espanta com a possibilidade de enfraquecimento da Europa, 
uma obra realizada no Panamá pode ajudar a mudar a economia local: trata-se do 
canal que será inaugurado amanhã naquele país. O investimento é de US$ 5 bilhões e 
ligará os oceanos Atlântico e Pacífico. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34762-canal-do-
panama-pecem-pode-virar-novo-hub 
 
Exportações pelo Porto de Santos em alta  
O Porto de Santos exportou, de janeiro a maio de 2016, o valor de US$ 22,2 bilhões. 
Com este resultado, fica mantida a tendência de crescimento no valor comercial das 
exportações pelo cais santista. O número é US$ 2 bilhões a maior que o verificado no 
mesmo período de 2015 (US$ 20,2 bilhões). O desempenho das exportações 
representa ainda o crescimento da participação de Santos dentre os portos brasileiros, 
com índice de 30,2%. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/portos-do-brasil/89764-exportacoes-pelo-porto-
de-santos-em-alta 
 
Porto alcança 4º posição no Índice de Desenvolvimento Ambiental 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) acaba de elevar em duas 
posições a avaliação do Complexo Industrial Portuário de Suape no Índice de 
Desempenho Ambiental Portuário (IDA). Com o crescimento, o atracadouro 
pernambucano assumiu a 4º posição no ranking com nota geral 83,66%, referente ao 
segundo semestre de 2015. 
 
Fonte: Portal Naval 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



http://www.portalnaval.com.br/noticia/porto-alcanca-4o-posicao-no-indice-de-
desenvolvimento-ambiental/ 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
29/06 
 
EAS fecha acordo com Transpetro 
Depois de seis meses de negociações, o Estaleiro Atlântico Sul (EAS) e a Transpetro, a 
subsidiária de logística da Petrobras, chegaram a um acordo, assinado na segunda-
feira, sobre a conclusão de oito navios petroleiros cujo futuro era incerto.  
 
Fonte: Valor Econômico On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/empresas/4617801/eas-fecha-acordo-com-transpetro 
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
 
30/06 
 
Projeto regulamenta contratação de estrangeiros pela iniciativa privada 
Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4736/16, do deputado Alberto 
Fraga (DEM-DF), para regular a contratação de trabalhadores estrangeiros, em 
caráter permanente, pelo setor privado. Pelo projeto, caberá ao Poder Executivo fixar 
os requisitos para esse tipo de contrato de trabalho. Entre eles a comprovação de que 
o empregado não poderia ser substituído por trabalhador doméstico e que a função a 
ser exercida pelo estrangeiro não coloca em risco a segurança nacional. 
 
Fonte: Câmara dos Deputados  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/D3EG301QHhl 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
30/06 
 
Livro sobre profissões marítimas  
Já está disponível o livro «Objetivo Trabalhar num Navio», de Álvaro Máximo 
Sardinha, da editora Transporte Marítimo Global, em versão digital e em papel e com 
332 páginas. Tudo o que você precisa saber e fazer, para iniciar uma carreira 
internacional única e gratificante a bordo de um navio de carga ou de cruzeiros. 
 
Fonte: Jornal de Economia do Mar 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jornaldaeconomiadomar.com/livro-sobre-profissoes-maritimas/ 
 
29/06 
 
FLIP 2016 
Realizada entre 29 de junho e 3 de julho, a 14ª edição da Festa Literária Internacional 
de Paraty (Flip) homenageará a poeta marginal Ana Cristina César. Com 39 autores 
convidados, a festa terá a participação da jornalista bielorrusa Svetlana Aleksiévitch, 



ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura em 2015, do escritor norueguês Karl Ove 
Knausgård, autor da aclamada série "Minha luta" (Companhia das Letras), e do 
escocês Irvine Welsh, de "Trainspotting" (Rocco). 
 
Fonte: O Globo On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/confira-programacao-da-flip-2016-19602352 
 
28/06 
 
IBGE lança atlas digital com 780 mapas disponíveis na internet  
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta segunda-feira, 27, 
em seu site na internet o Atlas Nacional Digital do Brasil 2016. O lançamento marca a 
inauguração da política do IBGE de divulgação anual do Atlas Nacional Digital do 
Brasil. 
 
Fonte: Pesquisa Mundi 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.pesquisamundi.org/2016/06/ibge-lanca-atlas-digital-com-780-
mapas.html?spref=tw 
 
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 
 
2º Curso CBAM de Arbitragem e Mediação Marítima Novo! 
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: 27 de Junho a 01 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 


