
 

 

 

 

 

 
Período: 22 a 26 de Agosto  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Novo Acesso ao Tribunal Marítimo!   
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 este 
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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Acordo de transporte marítimo com Chile gera disputa entre empresários no 
Brasil 
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Um acordo de transporte marítimo em vigor há mais de 40 anos entre Brasil e Chile 
tornou-se alvo de disputa entre as confederações nacionais da indústria e da 
agricultura - CNI e CNA -, que querem revogá-lo, e os armadores nacionais, 
favoráveis à sua manutenção, mesmo que com ajustes. 
 
Fonte: Valor Econômico On-line (*) 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/brasil/4686461/acordo-de-transporte-maritimo-com-chile-
gera-disputa-entre-empresarios-no-brasil 
(*) Para ler a matéria completa é necessário realizar cadastro, gratuitamente, no site. 
  
24/08 
 
Navegação do Paraguai e Tocantins  
A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira 
(23/08) dois projetos de decreto de legislativo (PDCs de nº 118 e 120), ambos de 
autoria do deputado Adilton Sachetti (PSB-MT) que autorizam o transporte hidroviário 
tanto do Rio Paraguai quanto do Rio Tocantins. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/90549-navegacao-do-
paraguai-e-tocantins 
 
Dessalinização por navios é cogitada 
Dentre as soluções para suprir a água do Complexo Industrial e Portuário do Pecém 
(Cipp), o governo do Estado do Ceará avalia "a possibilidade de alongar módulos de 
dessalinização, que são navios que chegam, dessalinizam e ofertam a água", diz o 
governador Camilo Santana. O executivo cearense também negocia um investimento 
privado em uma unidade de dessalinização no Ceará. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35475-dessalinizacao-
por-navios-e-cogitada 
 
22/08 
 
Projeto prorroga para 2022 isenção do adicional de frete para empresas de 
navegação 
Proposta será analisada por quatro comissões 
A Câmara dos Deputados analisa proposta que prorroga para 2022 a isenção do 
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) para as 
mercadorias com origem ou destino final nas regiões norte ou nordeste. 
 
Fonte: Câmara dos Deputados 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/NscA303CwJK 
 
Vídeo mostra casco de navio no mar do RJ; pescadores temem acidente 



Imagens mostram o objeto boiando no litoral de São João da Barra. 
Marinha informou que embarcações são alertadas por rádio sobre o casco. 
O casco de um navio que naufragou aparece boiando na costa da Praia de Grussaí, em 
São João da Barra, no Norte Fluminense... 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2016/08/video-mostra-casco-de-
navio-no-mar-do-rj-pescadores-temem-acidente.html 
 
Acidente com navio no Canal do Panamá confirma riscos previstos em estudo  
Em 21 de julho último, menos de um mês depois do início das operações nas novas 
eclusas do Canal do Panamá, o navio conteineiro Xin Fei Zhou, da Cosco, colidiu com 
a parede da eclusa Agua Clara, situada no lado do Atlântico. O navio, de 335 metros 
de comprimento e 42.84 metros de boca, se movimentava para oeste quando colidiu 
com a estrutura, sofrendo uma avaria no casco, acima da linha d'água. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/90462-acidente-com-navio-
no-canal-do-panama-confirma-riscos-previstos-em-estudo 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
26/08 
 
Porto do Pecém atingirá 40 mi de toneladas em 2030 
Entre os dez ativos que integram o pacote de concessões do governo, o Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém, localizado do município de São Gonçalo do Amarante, 
é considerado o mais ... 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35511-porto-do-pecem-
atingira-40-mi-de-toneladas-em-2030 
 
25/08 
 
Portos e terminais movimentam 491 milhões de toneladas no primeiro 
semestre 
Os portos públicos e os terminais privados brasileiros movimentaram 491 milhões de 
toneladas no primeiro semestre de 2016. A movimentação cresceu 2,1% em relação a 
igual período do ano passado. 
 
Fonte: ANTAQ 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/EIfv303C4Ie 
 
Codesp abre propostas para dragagem do Porto de Santos 
A Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), a Autoridade Portuária de 
Santos, abriu as propostas de preço das empresas interessadas em dragar o canal de 
navegação do complexo marítimo por um ano. 



 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/codesp-abre-
propostas-para-dragagem-do-porto-de-
santos/?cHash=c1b0afa6026b60cb9680bffb341517f4 
 
24/08 
 
Porto terá banco de dados de cargas perigosas em 60 dias 
Em até 60 dias, a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) terá um banco 
de dados com informações sobre a armazenagem de produtos perigosos no Porto de 
Santos. Com isso, em caso de um acidente com essas mercadorias, a Autoridade 
Portuária saberá a localização dos produtos explosivos ou químicos estocados nas 
instalações portuárias. 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/porto-tera-
banco-de-dados-de-cargas-perigosas-em-60-
dias/?cHash=ee4845aa40115c5fdd04053d594c09f0 
 
22/08 
 
Porto de Itacoatiara será novo canal de exportações através do Canal do 
Panamá 
MANAUS - Empresários paranaenses apostam no impulso das exportações do 
agronegócio proveniente da região Sul a partir das rotas comerciais que saem dos 
portos que integram o projeto Arco Norte (região que compreende os Estados de 
Rondônia, Amazonas, Amapá, Pará e segue até o Maranhão) em direção à Ásia e à 
Europa por meio do Canal do Panamá. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35431-porto-de-
itacoatiara-sera-novo-canal-de-exportacoes-atraves-do-canal-do-panama 
 
23/08 
 
Estudo mostrará como agilizar atracação de navios no Porto de Santos 
Aumentar a eficiência na entrada e na saída de navios do Porto de Santos é o objetivo 
de uma pesquisa inédita que envolve alunos da Faculdade de Tecnologia (Fatec) 
Baixada Santista - Rubens Lara e o Conselho de Autoridade Portuária (CAP) de 
Santos. Os estudantes são responsáveis por apresentar soluções para reduzir o tempo 
entre a chegada de navios na Barra de Santos e sua atracação nos terminais. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35454-estudo-
mostrara-como-agilizar-atracacao-de-navios-no-porto-de-santos 
 
Porto de Santos sobe participação na balança comercial e bate novo recorde 



A participação comercial das cargas movimentadas pelo Porto de Santos de janeiro a 
julho deste ano atingiu 28,9% (cerca de US$ 53,4 bilhões), o maior índice em relação 
ao total brasileiro no período. Desde maio do ano passado, Santos se mantém acima 
da casa dos 27%, com forte viés de alta. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35462-porto-de-santos-
sobe-participacao-na-balanca-comercial-e-bate-novo-recorde 
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
 
26/08 
 
Aplicativo facilita comprovação de autenticidade de documentos do PJe 
Um aplicativo desenvolvido por uma equipe do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região (TRT2) pretende facilitar a comprovação da autenticidade de documentos 
impressos oriundos do Processo Judicial Eletrônico (PJe). O projeto “Utilização de 
aplicativo móvel para validação de autenticidade de documentos” foi um dos 
selecionados na Maratona PJe, iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) voltada 
para a melhoria do sistema por meio do desenvolvimento colaborativo de ferramentas 
pelos profissionais da área de TI dos tribunais. 
 
Fonte: OAB RJ Digital 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/noticia/101370-aplicativo-facilita-comprovacao-de-
autenticidade-de-documentos-do-pje 
 
25/08 
 
Governo quer limitar função das agências 
Um projeto de lei em gestação no governo vai limitar a atuação das agências 
reguladoras. O Palácio do Planalto entende que as autarquias ampliaram 
demasiadamente o seu leque de ações nos últimos anos, o que acabou prejudicando o 
papel principal desses órgãos, que é a fiscalização da prestação de serviços públicos 
pela iniciativa privada. 
 
Fonte: Valor Econômico On-line (*) 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/brasil/4684797/governo-quer-limitar-funcao-das-agencias 
(*) Para ler a matéria completa é necessário realizar cadastro, gratuitamente, no site. 
 
22/08 
 
Comissão do Senado aprova nova lei das agências reguladoras 
Proposta que consolida regras de atuação e indicação de diretores ainda será votada 
em novo turno 
BRASÍLIA..., a comissão especial criada para avaliar as propostas da Agenda Brasil no 
Senado aprovou nesta quarta-feira a Lei das Agências Reguladoras, que uniformiza e 
consolida regras para atuação das entidades e indicação de seus diretores, que 
passam a ter mandato de cinco anos, sem previsão de recondução, entre outras 
previsões.  



Fonte: O Globo On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/economia/comissao-do-senado-aprova-nova-lei-das-
agencias-reguladoras-19942273 
 
INDICAÇÃO DE LEITURA! 
AVARIA GROSSA: UMA ANÁLISE ACERCA DO INSTITUTO. HISTÓRIA, 
CONCEITO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
Autoria: Dra. Camila Mendes, Dr. Lucas Leite, Dras. Giselle Maria e Jéssica Santos 
RESUMO: O instituto da avaria grossa faz-se presente nos estudos marítimos desde os 
primórdios da navegação, sendo a sua aplicação prática, nos dias de hoje, ainda alvo 
de dúvidas e discussões. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo 
promover o debate acerca do instituto da avaria grossa por meio de sua análise 
histórica, prática, conceitual e legislativa, visando, ainda, a aclarar e nortear os 
profissionais maritimistas, a título de conhecimento e no cotidiano forense, 
principalmente neste de consideráveis mudanças no ordenamento jurídico pátrio e 
revisão das Regras de York e Antuérpia. Dessa forma, considerando a revitalização 
das normas aplicáveis, demonstra-se de grande relevância a realização de uma 
análise crítica sobre este instituto. 
 
Para leitura a íntegra: Clique aqui 
http://www.kincaid.com.br/b_noticias.php?id_noticia=1813 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
25/08 
 
Bibliotecas universitárias nos EUA são reinventadas para a era digital 
Melvil Dewey, criador do famoso sistema decimal usado em mais de 200 mil 
bibliotecas em todo o mundo, tem de ceder espaço a uma nova realidade. 
Chegou a biblioteca universitária do século 21! 
Centenas de instituições de ensino superior, de universidades que formam a “Ivy 
League” (oito universidades dos EUA que estão entre as mais seletivas do mundo) a 
faculdades comunitárias, restauraram suas bibliotecas para funcionarem como centros 
ativos da vida acadêmica. 
 
Fonte: Shareamerica 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://share.america.gov/pt-br/bibliotecas-universitarias-nos-eua-sao-reinventadas-
para-era-digital/ 
 
Bienal do Livro chega à 24ª edição; confira os destaques do evento 
A 24ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, começa nesta sexta-feira 
(26/8). Com o tema ‘Histórias em Todos os Sentidos’, o evento busca atender aos 
diferentes perfis de públicos, criando, em seu pavilhão, mais de dez espaços 
temáticos. 
 
Fonte: Estadão 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/bienal-do-livro-chega-a-24a-edicao-
confira-os-destaques-do-evento/ 
 



Por que estamos constantemente esgotados? 
O cérebro não está bem preparado para lidar com a ênfase crescente em 
produtividade exigida nos ambientes modernos de trabalho 
Você já se sentiu exausto? Com uma espécie de inércia mental e física, uma 
“sensação de peso” em tudo o que faz? Trata-se de estafa, exaustão ou “burnout”. 
Isso tem se tornado epidemia em nossa sociedade, segundo informações da rede 
britânica BBC. 
 
Fonte: Veja On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://veja.abril.com.br/saude/por-que-estamos-constantemente-esgotados/ 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
Wista Brasil (Women´s International Shipping & Trading Association) Novo! 
Aos 28 de julho de 2016 foi realizada no Hotel Caesar Park, no Rio de Janeiro, a 
fundação da Wista Brasil (Women´s International Shipping & Trading Association). 
A associação conta, no Brasil, com 50 profissionais de Shipping & Trade do Rio de 
Janeiro, São Luiz, Recife, Curitiba e Paranaguá.  
A Wista é uma associação que nasceu em 1974 para reunir mulheres atuantes no 
Shipping & Trading em função de gestão, originariamente em Londres. 
Os próximos encontros da Wista Brasil estão previstos, no Rio de Janeiro, para os 
dias 25 de agosto, 20 de outubro e 01 de dezembro. 
Entre os dias 09 e 13 de novembro ocorrerá o encontro anual da Wista 
Internacional a bordo do navio MS Koningsdam, nos EUA.  
  
Maiores informações: Clique aqui 
www.wista.net 
e-mail: wista@wistabrasil.com 
 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos, em nível de Mestrado 
Profissional (“stricto sensu”) – Escola de Guerra Naval (EGN) Novo! 
As inscrições terão início em 29AGO e se encerrarão em 13OUT2016. Poderão se 
inscrever Civis e Militares que possuam graduação completa reconhecida pelo MEC. O 
curso tem início previsto para MAR2017 e com duração de dois anos. 
 
Maiores informações: Clique aqui 
www.ppgem.egn.mar.mil.br 
 
V Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro  
Data: 01 e de 02 de setembro de 2016  
Local: Rio de Janeiro (OAB RJ) 
Programação completa e informações: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/evento/18031-direito-maritimo-portuario-e-aduaneiro-v-
congresso-nacional 
 

2º Curso CBAM de Arbitragem e Mediação Marítima  
Inscrições abertas! Vagas limitadas! 
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. 
 
Informações e inscrições: Clique aqui 
Site: http://www.cbam.com.br 
 
Franquia Pública: Virtualidade do Instituto da Franquia – Privatização e 
Políticas Públicas Novo! 
Entrada franca! 
Dia: 20 de setembro de 2016. 
Horário: 09h30 às 12h00 
Local: EMERJ (Auditório Des. Paulo Roberto Leite Ventura) 
Inscrições pelo site: WWW.emerj.tjrj.jus.br 
 
IX PIANC – COPEDEC 2016  
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: 22 a 26 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 


