
 

 

 

 

 

 
Período: 15 a 16 de Agosto  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Horário de funcionamento da biblioteca!   
Comunicamos que a biblioteca não funcionará, para o atendimento do público, 
durante o período de 17 a 22 de agosto. Retornaremos ao funcionamento normal, 
terça, dia 23.   
 
- 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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16/08 
 
Falta de critério em navios afretados...  
(...) O Sindmar adverte que o descaso com as condições de trabalho podem afetar a 
segurança das operações das embarcações, com sérios riscos às pessoas, ao próprio 
navio, à sua carga e ao ambiente. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/90441-falta-de-criterio-em-
navios-afretados-pela-petrobras 
 
15/08 
 
Embarcação salva-vidas se solta de plataforma e é resgatada no mar do RJ 
Petrobras informou que acidente foi na quarta e resgate foi nesta sexta. 
Acidente aconteceu a 100 km da costa na Bacia de Campos. 
Uma embarcação salva-vidas (baleeira) da Petrobras que caiu no mar foi resgatada 
nesta sexta-feira (12) na Bacia de Campos. Segundo a Petrobras, o acidente 
aconteceu na quarta-feira (10) durante um teste do sistema de suportação da baleeira 
em uma plataforma da empresa, que estava há 100 km da costa. 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2016/08/embarcacao-salva-vidas-se-
solta-de-plataforma-e-e-resgatada-no-mar-do-rj.html 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
16/08 
 
Aopes se posiciona contra pedido de adensamento de área no Porto de 
Capuaba, na Grande Vitória (ES) 
A Associação dos Operadores Portuários do Espírito Santo (Aopes) se uniu a outras 
nove entidades ligadas ao Comércio Exterior para se posicionar contra o pedido de 
adensamento de áreas contidas nos berços públicos 201, 202 e 905, no Cais de 
Capuaba, feito pelo Terminal de Vila Velha (TVV) e pelo Terminal Portuário Peiú (TPP). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35354-aopes-se-
posiciona-contra-pedido-de-adensamento-de-area-no-porto-de-capuaba-na-grande-
vitoria-es 
 
Porto de São Francisco do Sul fecha primeiro semestre em alta  
O primeiro semestre de 2016 foi de movimentação positiva no Porto de São Francisco 
do Sul. A exportação de milho em grãos já é 167% superior ao mesmo período do ano 
passado. Outro destaque é a exportação de vergalhões de aço, que subiu 193%. A 
exportação total nos seis primeiros meses teve uma alta de 3%. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



https://portogente.com.br/noticias/portos-do-brasil/90450-porto-de-sao-francisco-do-
sul-fecha-primeiro-semestre-em-alta 
 
Santos acumula maior crescimento operacional entre os principais portos 
Responsável por escoar o equivalente a 30% da balança comercial em valores, o porto 
de Santos (SP) registrou o maior crescimento operacional entre os principais 
complexos brasileiros nos sete primeiros meses do ano. 
 
Fonte: Valor Econômico On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/empresas/4673599/santos-acumula-maior-crescimento-
operacional-entre-os-principais-portos 
 
15/08 
 
Antaq desenvolve índice para medir eficiência da gestão portuária 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) desenvolve um índice de 
eficiência para avaliar a gestão portuária. O novo indicador seguirá os moldes do 
Índice de Desempenho Ambiental (IDA), lançado pela agência em 2012 para verificar 
os avanços de práticas sustentáveis nos portos públicos. 
 
Fonte: Estiva 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.estiva-es.com.br/se_noticias.asp?id=6630 
 
Brasil avança em ranking de logística do Banco Mundial mas ainda apresenta 
deficiências 
No final de junho foi divulgado o relatório da pesquisa bienal Logistics Performance 
Index (LPI) do Banco Mundial em Washington (EUA), que desde 2007 mede a 
eficiência do setor em 160 países. Este ano o Brasil aparece em 55º posição, dez a 
mais do que no último levantamento, em 2014, quando ocupava o 65º lugar. 
 
Fonte: Portal Naval  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalnaval.com.br/noticia/brasil-avanca-em-ranking-de-logistica-do-
banco-mundial-mas-ainda-apresenta-deficiencias/ 
 
Licitações simplificadas podem se tornar opção para pequenas áreas ociosas 
nos portos 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) identifica mais de 100 áreas 
ociosas, ou ocupadas por empresas com contratos de uso temporário ou de transição 
nos portos públicos, com potencial para a iniciativa privada viabilizar a movimentação 
de pequenos volumes de cargas. 
 
Fonte: Estiva 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.estiva-es.com.br/se_noticias.asp?id=6625 
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
 
15/08 
 



Juízes ignoram fase de conciliação e descumprem novo código 
Novo Código de Processo Civil obriga juiz a marcar audiência de acordo. 
Magistrados alegam falta de estrutura e até morosidade para pular etapa. 
Decisões obtidas pelo G1 mostram que juízes do país têm pulado a audiência prévia 
de conciliação nos processos. A etapa passou a ser obrigatória pelo novo Código de 
Processo Civil com o objetivo de desafogar o Judiciário, criando uma fase em que as 
próprias partes podem tentar um acordo antes que a demanda vire um processo. 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/08/juizes-ignoram-fase-de-conciliacao-e-
descumprem-novo-codigo.html 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
16/08 
 
O poder da Análise SWOT para os seus negócios! 
Ainda que de maneira inconsciente e sem muita técnica, todo mundo já utilizou 
alguma vez na vida os princípios de uma Análise SWOT, também conhecida por seu 
nome em português, a Análise FOFA. 
Sabe aquela velha “lista de prós e contras” para tomar uma decisão? Pois é, a Análise 
SWOT é uma edição melhorada e aplicada a uma realidade empresarial. 
 
Fonte: Saia do lugar  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://saiadolugar.com.br/marketing/analise-
swot/?utm_content=31924811&utm_medium=social&utm_source=twitter 
 
15/08 
 
Senac abre inscrições para mais de 50 cursos gratuitos 
A relação dos cursos poderá ser visualizada no link:  
http://cursos-gratuitos.info/senac-abre-inscricoes-para-mais-de-50-cursos-gratuitos/ 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
Complexo Portuário Itajaí-Navegantes conta com uma nova Câmara voltada 
para atividades de comércio exterior, construção naval, marítimas e 
portuárias 
A CAMEDIARB surge a partir da experiência de 15 anos do Centro de Mediação e 
Arbitragem de Itajaí - CEMAI, que foi reestruturado com nova Diretoria. 
O evento de inauguração acontece no dia: 19 de agosto. 
O evento é gratuito e as vagas são limitadas.  
Inscrições e informações: Clique aqui  
http://www.camediarb.com.br/eventos/  
 
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 23/08/2016 
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: 15 a 16 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 


