
 

 

 

 

 

 
Período: 01 a 03 de Agosto  

 
 

EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Aviso! Funcionamento da Biblioteca do Tribunal Marítimo no período das 
Olimpíadas! Comunicamos que a agenda de feriados durante a realização dos jogos 
olímpicos, decretada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, será seguida por nossa 
biblioteca. Desta forma, não funcionaremos nos dias 4, 5, 18 e 22 de agosto. 
  
- 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 

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 

 

CLIPPING DE NOTÍCIAS 

 



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 
Biblioteca Almirante Adalberto Nunes  
Centro de Conhecimento em Direito Marítimo  
 
CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO  
 
02/08 
 
Justiça determina remoção de navio à deriva na Bacia de Campos  
A 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro deferiu no final de julho liminar, requerida pela 
União, para determinar a remoção do navio Recife Star, que se encontra à deriva no 
mar territorial nacional, na altura da Bacia de Campos, no Norte Fluminense. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/35173-justica-
determina-remocao-de-navio-a-deriva-na-bacia-de-campos 
 
01/08 
 
Vazamento de óleo durante abastecimento de navio atinge canal do Porto 
Barreiras de contenção e mantas absorventes foram lançadas para evitar a dispersão 
do combustível 
Um abastecimento malsucedido do navio graneleiro Shao Shan 5, de bandeira de 
Hong Kong, provocou vazamento de combustível e uma mancha de óleo nas 
proximidades do armazém 19 do Porto de Santos, na manhã desta segunda-feira 
(1º). 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/vazamento-de-
oleo-durante-abastecimento-de-navio-atinge-canal-do-porto-de-
santos/?cHash=d0992d2f98dfe4d2545702e602aaec73 
 
Paris MoU inspecciona navios 
De 1 de Setembro a 30 de Novembro, vai decorrer uma ampla campanha e inspecção 
aos navios mercantes para verificação do cumprimento das normas da Convenção de 
Trabalho Marítimo (MLC, da sigla em inglês) de 2006 (mas em vigor desde há três 
anos), que envolverá cerca de 4.500 inspecções. 
 
Fonte: Jornal Economia do Mar 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



http://www.jornaldaeconomiadomar.com/paris-mou-inspeciona-navios/ 
 
Bolívia afirma que Tribunal Marítimo de China no rematará barcazas 
Viceministro de Defensa boliviano señaló que en 45 días se conocerá el dictamen 
oficial del fallo 
El viceministro de Defensa de Bolivia, Fernando Aramayo, afirmó que el Tribunal 
Marítimo de China no rematará finalmente las 16 barcazas en cuestión y reconocería, 
aparentemente, el derecho como propietario a Bolivia. El fallo a favor de Bolivia, se 
daría a conocer oficialmente en un plazo máximo de 45 días. 
 
Fonte: Mundo Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.mundomaritimo.cl/noticias/bolivia-afirma-que-tribunal-maritimo-de-
china-no-rematara-barcazas 
 
Frota pesqueira nacional precisa urgentemente de mudanças 
Mercado não atende as normas vigentes e apresenta muitos problemas, afirmam 
especialistas. 
O mercado de pesca brasileiro levanta discussões há algum tempo sobre o atual 
cenário do segmento e sobre a necessidade de uma revitalização da frota pesqueira 
nacional, a adequando às exigências ambientais, sanitárias e trabalhistas em vigor. 
De acordo com representantes de entidades reguladoras do setor, essa é uma 
indústria que precisa de mudanças urgentes. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2570/frota-pesqueira-nacional-precisa-
urgentemente-de-mudanas#.V5-ReaOjmKw 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
01/08 
 
Entrevista - Olimpíadas mudam rotina do Porto do Rio  
O presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), Hideraldo Luis Aragão 
Mouta, fala das mudanças nas operações dos portos da cidade-sede dos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos, que começaram desde o dia 24 de julho e que se 
estenderão até 17 de setembro.  
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/90242-olimpiadas-mudam-
rotina-do-porto-do-rio 
 
China dá mais um passo na direção dos portos brasileiros 
Em mais uma aproximação com o mercado brasileiro, o governo chinês deu início a 
uma série de visitas organizadas pela Mac Logistic para apresentar alguns mercados à 
delegação de autoridades do Governo de Shanghai da Divisão de Administração de 
Serviços Portuários. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/china-da-mais-um-passo-na-
direcao-dos-portos-brasileiros 
 
Porto de Suape registra aumento de movimentação de cargas de veículos  
Mais de 23 mil veículos foram exportados pelo Porto de Suape no primeiro semestre 
deste ano. Esse número representa um aumento de mais de 300% em relação ao 
mesmo período de 2015. Do total, mais de 9 mil foram importados da Argentina. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35157-porto-de-suape-
registra-aumento-de-movimentacao-de-cargas-de-veiculos 
 
Ministro dos Transportes visita Porto de Vitória para retomada das obras de 
dragagem 
O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, chegou ao 
Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (01). O primeiro compromisso foi visitar 
o Cais Comercial de Vitória para uma vistoria na draga e os outros equipamentos que 
vão trabalhar na retomada das obras de aprofundamento do Canal de Vitória. 
 
Fonte: Portos e Navios   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35183-ministro-dos-
transportes-visita-porto-de-vitoria-para-retomada-das-obras-de-dragagem 
 
Terminais aquaviários do Maranhão passarão por obras revitalização 
Projeto da requalificação dos terminais aquaviários serão de grande impacto social, 
priorizando além do conforto para os passageiros, a geração de emprego e renda para 
os moradores do entorno. 
 
Fonte: Maranhão de todos nós   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/desenvolvimento/terminais-aquaviarios-do-
maranhao-passarao-por-obras-revitalizacao 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
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Estaleiro anuncia construção de megaiate de R$ 45 milhões em Itajaí  
A italiana Azimut vai expandir as atividades em Itajaí. A empresa, especializada em 
embarcações de luxo, passará a produzir aqui a Azimut Grande 95RHP, um megaiate 
avaliado em R$ 45 milhões. Trata-se de um gigante: a embarcação tem quase 30 
metros de comprimento, três andares, cinco suítes e pesa 110 toneladas. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/35191-estaleiro-
anuncia-construcao-de-megaiate-de-r-45-milhoes-em-itajai 
 
01/08 
 



Construção das novas corvetas pode alavancar indústria naval 
Criação de APL Naval no Rio de Janeiro pode gerar investimentos de US$ 1,6 bilhão 
A criação de um Arranjo Produtivo Local da Indústria Naval no Rio de Janeiro poderia 
viabilizar investimentos da ordem de US$ 1.6 bilhão de dólares.  
 
Fonte: Portal Naval 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.naval.com.br/blog/2016/07/29/construcao-das-novas-corvetas-pode-
alavancar-industria-naval/ 
 
Pólo naval gaúcho tem encomendas por dois anos 
... o pólo naval gaúcho, mesmo que mais lentamente, continua em atividade. Pelo 
menos nos próximos dois anos, os estaleiros concentrados na Metade Sul do Estado 
têm serviços contratados. A grande interrogação é o que esperar para depois desse 
prazo e se poderá haver um hiato entre as encomendas que serão entregues e as 
novas licitações. 
 
Fonte: UOL   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/07/cadernos/empresas_e_negocios/511909-
polo-naval-gaucho-tem-encomendas-por-dois-anos.html 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
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Confira a lista das bibliotecas mas impressionantes do mundo, segundo a 
CNN 
A rede de notícias norte-americana CNN, tendo por base o livro "The Library: A World 
History", listou uma seleção com as 17 bibliotecas mais impressionantes do mundo. 
Uma delas nem é uma biblioteca, mas sim uma livraria, a argentina "El Atheneo", 
localizada em Buenos Aires. 
 
Para conferi a lista: Clique aqui 
Fonte: CNN Style 
http://edition.cnn.com/2016/03/30/architecture/most-beautiful-libraries-in-the-
world/index.html?sr=fbcnni080116most-beautiful-libraries-in-the-
world1202AMStoryGalLink&linkId=27136128 
 
FGV oferece 47 cursos de qualificação on-line gratuitos 
O FGV Online, programa de educação a distância da Fundação Getulio Vargas, 
disponibiliza 47 cursos de qualificação gratuitos, sendo cinco deles com versão em 
espanhol.  O conteúdo das aulas passeia pelas áreas da administração; direito; 
educação; tecnologia da informação; e comunicação e marketing. 
 
Fonte: Catraca Livre 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://catracalivre.com.br/geral/educacao-3/indicacao/fgv-oferece-47-cursos-de-
qualificacao-online-gratuitos/ 
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Orla Conde será completamente aberta nesta sexta-feira 
Prefeitura decide entregar último trecho no momento em que pira olímpica for acesa  
RIO - Sabe aquele clima pré-festa, no qual todo mundo esbanja animação durante os 
últimos preparativos para o grande dia? Assim estava ontem a Zona Portuária, 
principalmente no trecho entre as praças Quinze e Barão de Ladário, o único da Orla 
Conde ainda em obras. Mas quem não continha a vontade de ver o trabalho pronto 
terá de segurá-la mais um pouco: a prefeitura marcou a inauguração para sexta-feira, 
data da abertura da Olimpíada.  
 
Fonte: O Globo On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/rio/orla-conde-sera-completamente-aberta-nesta-sexta-
feira-
19832641?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar 
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CEOs usam lista de livros para provar sua superioridade 
Exibir-se por ser um executivo-chefe nunca foi tão difícil. As maneiras tradicionais de 
se gabar estão por fora. O consumo excessivo não é somente vulgar, como também 
uma catástrofe de relações públicas, uma vez que os CEOs ganham hoje em média 
nos Estados Unidos 335 vezes o salário médio dos trabalhadores. 
 
Fonte: Valor Econômico On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/carreira/4653777/ceos-usam-lista-de-livros-para-provar-
sua-superioridade 
 
Os melhores aplicativos para cuidar da saúde 
Eles ajudam na dieta, na atividade física, no controle das taxas sanguíneas e da 
vacinação e até na hora de chamar o médico em casa 
O uso da tecnologia, dos smartphones e dos aplicativos veio para ficar na área da 
saúde. As lojas de aplicativos para IOS e Android disponibilizam uma imensa 
variedade de opções que crescem a cada dia e vão desde apps fitness, que ajudam 
com a dieta e a prática de exercícios, até aqueles voltados para a saúde, como 
controladores de glicose, ritmo cardíaco e consultas médicas. 
 
Fonte: Veja On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://veja.abril.com.br/saude/os-melhores-aplicativos-para-cuidar-da-saude/ 
 
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 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: 01 a 03 de Agosto  
 
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 


