
 

 

 

 

 

 
Período: 08 a 11 de Agosto  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Novo Acesso ao Tribunal Marítimo com a Inauguração do Boulevard 
Olímpico!  O acesso de pedestres ao TM, com a inauguração do Boulevard Olímpico - 
trecho entre a Praça XV e o 1º Distrito Naval, foi alterado para a portaria principal. 
Ressalta-se que a portaria lateral foi fechada. No caso de dúvidas, entrar em contato 
com o Tribunal, por meio dos telefones: 2104-6534/6827.  
 

 
 
Link direto para o mapa na Internet: Clique aqui 
https://www1.mar.mil.br/tm/?q=novo_acesso 
 
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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Nada mais natural do que utilizar o modal marítimo em um país de dimensões 
continentais como o Brasil, com mais de 7.400 km de litoral e 80% da população 
vivendo a 200 km da costa. Embora ainda haja domínio da cultura “rodoviarista”, 
dados de mercado indicam uma retomada na utilização das ferrovias e um 
crescimento importante da cabotagem. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/especiais/cabotagem/cabotagem-e-o-servico-porta-
a-porta 
 
10/08 
 
Antaq tem de regular navegação de longo curso até fim do mês 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) tem até o final deste mês para 
apresentar um plano que regulamente a navegação de longo curso no Brasil. O prazo 
atende a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que, no início de junho, 
determinou ao órgão ordenar a atuação dos armadores estrangeiros.  
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/antaq-tem-de-
regular-navegacao-de-longo-curso-ate-fim-do-
mes/?cHash=0321828045f784426f90bc190ed1dde2 
 
Capitania dos portos abrirá inquérito para investigar atropelamento aquático 
A capitania dos portos deve abrir inquérito para investigar um caso de atropelamento 
aquático ocorrido no último domingo (07), na cidade de Delmiro Gouveia... 
 
Fonte: Alagoas 24 horas 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.alagoas24horas.com.br/994005/capitania-dos-portos-abrira-inquerito-
para-investigar-atropelamento-aquatico/ 
 
08/08 
 
Navio que estava à deriva na Bacia de Campos afunda em águas rasas  
O navio Recife Star, há cerca de um mês à deriva após uma colisão, afundou em 
águas rasas na Bacia de Campos (RJ) no último domingo (31/07), com profundidade 
de aproximadamente 20 metros. A embarcação, que pertence à African Gulf 
International, dos Emirados Árabes, tem 130 metros de comprimento e pesa nove mil 
toneladas. A empresa descumpriu liminar expedida em julho pela 20ª Vara Federal do 
Rio de Janeiro, requerida pela União, e que determinou a remoção do navio pela 
proprietária em 48 horas. A multa diária prevista pela não retirada da embarcação é 
de até R$ 300 mil. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/35234-navio-que-
estava-a-deriva-na-bacia-de-campos-afunda-em-aguas-rasas 
 



ANP - Portaria nº 263: Fica reconhecida a inexistência de embarcações 
marítimas construídas e com Certificados de Conteúdo Local 
Portaria nº263, de 1º de agosto de 2016 
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS 
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, com base na Portaria ANP nº 193 de 23 de 
junho de 2016, e com base na Resolução de Diretoria nº 520, de 12 de julho de 2016, 
resolve... 
 
Fonte: Imprensa Nacional 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=42&data
=02/08/2016 
 
Prazo para ajuizar ação de indenização por avarias a carga em contêiner é de 
um ano 
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que é de um ano o 
prazo prescricional para ajuizamento de ação indenizatória por seguradora, no caso da 
deterioração de carga perecível destinada à exportação. 
 
Fonte: Justiça em Foco 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://justicaemfoco.com.br/desc-noticia.php?id=116987 
 
Intervenções no tráfego aquaviário da Baía de Guanabara começaram nesta 
segunda  
Durante os Jogos, até 19 de agosto, entre 11h e 18h, um trecho percorrido pelas 
embarcações estará fechado para as competições 
RIO - Além dos entusiastas do esporte, a vela também vai influenciar o cotidiano dos  
passageiros de barca do Rio. A Capitania dos Portos iniciou nesta segunda-feira 
intervenções no tráfego aquaviário da Baía de Guanabara. Entre 11h e 18h, até 19 de 
agosto, um trecho percorrido pelas embarcações estará fechado para as competições 
olímpicas.  
 
Fonte: O Globo On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/rio/intervencoes-no-trafego-aquaviario-da-baia-de-
guanabara-comecaram-nesta-segunda-19881877 
 
Lancha avaliada em R$ 30 mil é destruída em incêndio 
Uma lancha que realiza passeios em Maragogi foi destruída após ser atingida por um 
incêndio, n madrugada desta segunda-feira (08). 
Durante o acidente não haviam passageiros e o veículo acabou sendo totalmente 
destruído pelas chamas.  
 
Fonte: Cada Minuto 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.cadaminuto.com.br/noticia/290902/2016/08/08/lancha-avaliada-em-r-
30-mil-e-destruida-em-incendio 
 
Vazamento de óleo de navio provoca mancha no estuário, em Guarujá, SP 
O óleo de um navio vazou, neste domingo (7), e provocou uma mancha em Guarujá, 
na margem esquerda do Porto de Santos, no litoral de São Paulo.  



Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2016/08/vazamento-de-oleo-de-navio-
provoca-mancha-no-estuario-em-guaruja-sp.html 
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10/08 
 
Licitação de dragagem em Santos: sai ou não sai? 
Marcada para a última segunda-feira, (08), a nova versão do edital da licitação para a 
contratação da nova dragagem do canal de navegação do Porto de Santos, ainda não 
foi reaberta, informou ao Guia Marítimo a assessoria de comunicação da Codesp 
(Companhia Docas de São Paulo)... 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/politica/licitacao-de-dragagem-em-santos-
saiu-ou-nao-sai 
 
Reunião discute mudança na área do Porto de São Francisco do Sul 
Na mesma reunião que tratou sobre a privatização do aeroporto de Florianópolis, o 
governo de Santa Catarina deu mais um passo para a regulamentação territorial do 
Porto de São Francisco do Sul, no Norte do Estado. No encontro o governo tratou 
sobre a pedido de mudança na área da poligonal do porto. 
 
Fonte: DC – Grupo RBS 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/08/reuniao-discute-mudanca-na-
area-do-porto-desao-francisco-do-sul-7232701.html 
 
Equipe da Codesp acompanha projetos de infraestrutura 
Executar e acompanhar o desenvolvimento de projetos de infraestrutura para o Porto 
de Santos estão entre as atribuições da Gerência de Projetos da Companhia Docas do 
Estado de São Paulo (Codesp). O departamento é subordinado à Diretoria de 
Engenharia da estatal, que administra o cais santista. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35297-equipe-da-
codesp-acompanha-projetos-de-infraestrutura 
 
09/08 
 
Logística e tarifas alfandegárias são os principais obstáculos às exportações 
brasileiras  
Brasília – Custo do transporte, tarifas cobradas por portos e aeroportos, demora na 
liberação de mercadorias e dificuldades no escoamento da produção reduzem a 
competitividade do produto brasileiro para exportação. É o que mostra a pesquisa 
Desafios à Competitividade das Exportações Brasileiras, da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), em parceria com a Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo (FGV – EAESP). 
 



Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35274-logistica-e-
tarifas-alfandegarias-sao-os-principais-obstaculos-as-exportacoes-brasileiras 
 
Soluções para o Complexo Portuário do Itajaí  
Comitiva chefiada pelo Coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, senador 
Dalírio Beber, e pelo Prefeito Jandir Bellini, se reuniu, no dia 2 de agosto último, com 
o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintanella Malta Lessa. A 
audiência está agendada para às 18h, em Brasília. O objetivo da reunião é buscar 
alternativas para que o Porto de Itajaí e demais terminais que formam o Complexo 
Portuário do Itajaí se mantenham competitivos no mercado. 
 
Fonte: Portos Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/portos-do-brasil/90369-solucoes-para-o-
complexo-portuario-do-itajai 
 
08/08 
 
Tecon Santos registra alta de 5% na operação de contêineres 
O Terminal de Contêineres (Tecon) do Porto de Santos, administrado pela operadora 
Santos Brasil, aumentou em 5% sua movimentação no trimestre passado, atingindo a 
marca de 222.586 contêineres. No acumulado do ano, o crescimento é de 7,6%. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35259-tecon-santos-
registra-alta-de-5-na-operacao-de-conteineres 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
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Manutenção e reparo recuperam a indústria naval?  
Após a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e a Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) anunciarem que acreditam no 
redirecionamento da indústria naval para o mercado de manutenção e reparos como a 
melhor alternativa para recuperar o setor, especialistas e representantes de empresas 
que atuam no segmento também se manifestaram a respeito. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/90393-manutencao-e-reparo-
recuperam-a-industria-naval 
 
Estaleiros renegociam R$ 8 bi com bancos e fornecedores 
São Paulo - A derrocada da Sete Brasil, criada para gerenciar as sondas do pré-sal 
para a Petrobras, as denúncias de corrupção e a escassez da demanda internacional 
por navios de exploração de petróleo deterioraram a situação financeira e operacional 
dos três estaleiros nacionais ligados a empreiteiras e que eram, até pouco tempo, 
símbolos da arrancada da indústria naval no País.  



Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/35299-estaleiros-
renegociam-r-8-bi-com-bancos-e-fornecedores 
 
Hidrovia Brasil-Uruguai terá licitação em 4 meses 
O edital de licitação para viabilizar os serviços de dragagem e sinalização do trecho III 
da Hidrovia Brasil-Uruguai, que prevê a ligação da lagoa Mirim com a Lagoa dos 
Patos, deve acontecer neste semestre. A informação é do superintendente da 
Administração das Hidrovias do Sul, Elói Spohr. São 70 quilômetros de extensão do 
canal São Gonçalo, em Pelotas, e outros 190 quilômetros da lagoa Mirim, no Sul do 
Estado. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35314-hidrovia-brasil-
uruguai-tera-licitacao-em-4-meses 
 
08/08 
 
Mão de obra qualificada segue como desafio para indústria naval e offshore  
A crise política e econômica do país gerou um cenário de incertezas no mercado de 
trabalho nacional. Com a indústria naval e offshore não foi diferente, números do 
Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore 
(SINAVAL) apontam que, do fim de 2014 até fevereiro desse ano, o número de 
empregados no setor teve uma redução de mais de 50%. Agora, um dos principais 
desafios é manter a mão de obra qualificada para atender as demandas de trabalho 
frente a uma possível retomada, defendida por especialistas. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/35262-mao-de-obra-
qualificada-segue-como-desafio-para-industria-naval-e-offshore 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
11/08 
 
Dia do Advogado – Dia 11 de agosto! 
189 anos de história! 
Desde a criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, há 189 anos, a advocacia 
cresceu em números e se consolidou como uma das principais profissões do país, 
tanto que a Constituição da República de 1988 a classificou como “indispensável à 
administração da Justiça”. 
 
Fonte: Mídia News 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://midianews.com.br/opiniao/dia-do-advogado/271407 
 
10/08 



 
CFED - Lei Maria da Penha completa 10 anos, mas violência doméstica ainda 
é ameaça 
Criada para coibir e punir com mais rigor atos de violência contra a mulher, a Lei 
Maria da Penha (Lei 11.340/16) completou 10 anos neste mês (7 de agosto), mas a 
violência doméstica ainda é ameaça. 
 
Fonte: Síntese 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=395888 
 
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/ 
 
IX PIANC – COPEDEC 2016 Novo! 



Nona Conferência Internacional de Engenharia Costeira e Portuária em Países em 
Desenvolvimento 
Tema: “Aperfeiçoando o Transporte Aquaviário e o Desenvolvimento Costeiro – O 
desafio de alcançar soluções integradas”. 
Data: 16 a 21 de outubro de 2016 
Local: Rio de Janeiro – RJ (ROYAL TULIP RIO DE JANEIRO) 
Maiores Informações: Clique aqui 
http://www.antaq.gov.br/Portal/PIANC/PT/default.html 
 
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: 08 a 11 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  

Acesso - pelo Boulevard Olímpico - portaria principal 

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 


