
 

 

 

 

 

 
Período: 05 e 06 de Setembro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Funcionamento da Biblioteca!   
Excepcionalmente, não atenderemos ao público nos dias 08 e 09 de setembro. 
Retornaremos ao funcionamento normal no dia 12 (segunda-feira).     
 
- Está aberta a agenda de SET dos TREINAMENTOS GRATUITOS de nossa 
Biblioteca! 
Área de conhecimento: Direito e Funcionalidades da Biblioteca do Tribunal Marítimo.  
Para conhecer os treinamentos disponíveis e a forma de inscrição, Clique aqui. 
https://www1.mar.mil.br/tm/?q=treinamentos_gratuitos 
 
- 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. 
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CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO  
 
06/09 
 
TCU recebe denúncia sobre afretamentos...  
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, na 
Pesca e nos Portos (CONTTMAF) encaminhou denúncia ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) sobre o afretamento, (...), de embarcações que não cumprem a legislação 
brasileira e acordos internacionais. 
 
Fonte: Porto Gente   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/90701-tcu-recebe-denuncia-
sobre-afretamentos-da-petrobras 
 
Governo discute com empresários proposta para abertura do acordo 
marítimo com Chile 
Uma reunião na próxima segunda-feira (12), em Brasília, discutirá a permanência do 
Brasil em um acordo marítimo com o Chile. O termo, firmado na década de 1970, dá 
preferência aos navios com bandeiras brasileira e chilena para transportar carga entre 
os dois países. 
 
Fonte: Portos e Navios   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/35611-governo-
discute-com-empresarios-proposta-para-abertura-do-acordo-maritimo-com-chile 
 
Panorama sobre o Transporte Aquaviário Brasileiro 
1° Semestre de 2016 - A movimentação total de carga em portos organizados e 
terminais privados no primeiro Semestre de 2016 atingiu 491,1 milhões de toneladas. 
Isso representa aumento na ordem de 2,1%, quando comparado ao mesmo período 
de 2015. Esse resultado demonstra a excelente performance do setor portuário 
brasileiro, que mesmo diante de um PIB negativo, responde significativamente nos 
movimentos internos e do comércio exterior. 
 
Fonte: ANTAQ   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.antaq.gov.br/Portal/pdf/Dados-Estatisticos-1-semestre-2016.pdf 
 
Brasil sai da rota dos navios de cruzeiro 
Para a temporada de verão, que começa em novembro, oferta será 30% inferior no 
País 
Quem planeja passar as férias a bordo de um navio em um cruzeiro marítimo pela 
costa brasileira encontrará menos opções disponíveis no próximo verão. Na 
temporada que começa em novembro e vai até abril de 2017, apenas sete 
embarcações navegarão em águas brasileiras... 
 
Fonte: Estadão   



Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-sai-da-rota-dos-navios-de-
cruzeiro,10000073901 
 
Situação das barcas vira inquérito civil  
Promotoria investiga superlotação, quebras frequentes, atrasos e manutenção 
prejudicando usuários das travessias mantidas pela Dersa 
A quarta promotora de Justiça de Guarujá, Silvia de Freitas Denari, abriu inquérito 
civil para apurar possível falta de segurança nas embarcações utilizadas para a 
travessia de passageiros de Vicente de Carvalho/Santos e má qualidade dos serviços 
prestados pela Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa). 
 
Fonte: Gazeta de São Paulo   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.gazetasp.com.br/litoral/18838-situacao-das-barcas-vira-inquerito-civil 
 
Abandonada, fronteira amazônica se torna palco livre para o crime 
organizado 
Comunidades e quilombos sofrem com ausência do Estado na divisa entre Brasil e 
Bolivia, dominada por rotas do tráfico 
Rondônia (RO) - No lado boliviano do rio Guaporé, próximo ao município rondoniense 
de Pimenteiras, uma cruz chama a atenção dos navegantes. Fincada num pequeno 
promontório às margens do rio, a cruz é um símbolo do abandono da fronteira Brasil-
Bolívia, corredor de acesso fácil aos dois países. Um território aberto para o tráfico e o 
contrabando. 
 
Fonte: Portal da Navegação   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2636/abandonada-fronteira-amaznica-se-
torna-palco-livre-para-o-crime-organizado#.V83AQKOjmKw 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
06/09 
 
Portos: Novas regras tentam atrair investimentos 
O governo federal está passando um pente-fino nas regras do setor portuário para 
tentar destravar investimentos. Entre as principais mudanças em análise, está a 
revogação de uma portaria que limita a 25% a expansão das áreas ocupadas por 
terminais de uso privado. 
 
Fonte: Valor Econômico On-line (*)  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/brasil/4698903/novas-regras-tentam-atrair-investimentos 
(*) para leitura da matéria na íntegra é necessário efetuar cadastro no site. 
 
Setor privado prepara propostas de investimentos em portos brasileiros 
Entidades empresariais nacionais estudam propostas para incentivar investimentos e 
reduzir a burocracia no segmento portuário  
Seis entidades portuárias pretendem entregar, até o final do mês, uma série de 
propostas ao Governo Federal para impulsionar investimentos nos portos brasileiros e 
ainda eliminar a burocracia no setor. Entre as medidas que serão sugeridas, estão um 



modelo para a concessão da dragagem e a revisão de decretos e resoluções 
publicados nos últimos anos. 
 
Fonte: A Tribuna   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/setor-privado-
prepara-propostas-de-investimentos-em-portos-
brasileiros/?cHash=552d85a19e3688a36beda487d96f9978 
 
05/09 
 
Portos terão mudança de regras para destravar investimentos 
Pouco mais de três anos após a promulgação da nova Lei dos Portos (12.815/2013), o 
governo federal está realizando um pente-fino normativo para atualizar algumas 
regras. O objetivo alegado é destravar os investimentos no setor. Entre as principais 
mudanças que poderão ser realizadas está a revogação de uma portaria que limita a 
25% a expansão das áreas ocupadas por terminais de uso privado, os chamados 
TUPs. Também está prevista a formalização das concessões para os serviços de 
dragagem nos portos. 
 
Fonte: Valor Econômico On-line (*)  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/brasil/4698923/portos-terao-mudanca-de-regras-para-
destravar-investimentos 
(*) para leitura da matéria na íntegra é necessário efetuar cadastro no site. 
 
Transporte sustentável de carga e passageiro  
Brasil que segue. Está aberta à participação dos cidadãos, até o dia 30 próximo, 
consulta pública para o aprimoramento das políticas públicas relativas às aplicações 
de medidas socioambientais aos projetos de infraestrutura do Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil. A partir das contribuições da sociedade será 
consolidado o documento sobre as Diretrizes Socioambientais do MT - Via 
Sustentável. 
 
Fonte: Porto Gente  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/dia-a-dia/90681-transporte-sustentavel-de-carga-
e-passageiro 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
06/09 
 
Indústria naval discute política de conteúdo local  
Em meio à reestruturação política que o País enfrenta, um assunto que voltou à tona 
no mercado naval foi a política de conteúdo local, que atualmente exige que a 
produção de equipamentos nacionais atinja níveis entre 60% e 75%. Segundo 
especialistas do setor, as regras estabelecidas tendem a trazer ganhos ao mercado, 
mas para que se concretizem mudanças são necessárias. Para eles, da forma que 
está, é muito difícil alcançar a meta estabelecida. 
 
Fonte: Porto Gente  



Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/90707-industria-naval-
discute-politica-de-conteudo-local 
 
05/09 
 
Vard Promar fecha 2 novos contratos 
O estaleiro vai produzir dois navios, que estão orçados em R$ 415,5 milhões 
Dois novos contratos podem trazer alívio à indústria naval de Pernambuco. A 
produção de dois navios de apoio marítimo Plataform Supply Vessel - PSV 4500, com 
financiamento de R$ 415,5 milhões aprovado pela última reunião do Fundo da 
Marinha Mercante, será executada pelo Vard Promar, em Suape. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/35607-vard-promar-
fecha-2-novos-contratos 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
06/06 
 
Os cinco países que mais ganharam medalhas em Paralimpíadas 
Assim como nas Olimpíadas, nos Jogos Paralímpicos, os Estados Unidos dão as cartas. 
A delegação americana é a que exibe o maior número de medalhas na história da 
Paralimpíada. Mas os principais rivais dos americanos são um pouco diferentes do que 
vemos na Olimpíada. 
 
Fonte: O Globo On-line  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/esportes/os-cinco-paises-que-mais-ganharam-medalhas-em-
paralimpiadas-20059448 
 
05/09 
 
Novo site do Grupo Globo conta mais de 100 anos de história 
Novo portal reúne sete sites de acervo e memória que mostram mais de cem anos da 
imprensa e do país  
RIO - “Um bom nome para um bom jornal — Como deve chamar-se o novo e grande 
diário vespertino, a aparecer brevemente?” A notícia, publicada em 25 de maio de 
1925 em “O Paiz”, informava que Irineu Marinho e sua equipe, conhecidos pelo 
trabalho em “A Noite”, estavam se preparando para lançar um jornal. 
 
Fonte: O Globo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/brasil/novo-site-do-grupo-globo-conta-mais-de-100-anos-
de-historia-20049497 
 
Ferramentas on-line para criar linhas de tempo 
Expor uma ideia da maneira mais fácil e mais atraente possível é a meta que todos 
nós devemos ter em mente ao fazer uma apresentação ou ao criar um documento 
informativo ou explicativo. Seja na educação ou profissionalmente, é cada vez mais 



necessário se esforçar para atingir o público de uma forma simples e direta. Existem 
vários recursos que auxiliam nessa tarefa, como vídeos, apresentações ou mapas de 
ideias. Um recurso também muito útil é a linha do tempo, um tipo de esquema usado 
para organizar informações, tendo em conta um fragmento de tempo, que pode ser 
anos, meses ou dias. Existem muitas ferramentas online para a criação de linhas de 
tempo.  
 
Fonte: Hipretextual  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://hipertextual.com/archivo/2013/10/crear-lineas-de-tiempo-online/ 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
Curso “Prática de Direito Marítimo” está com inscrições abertas na AASP 
Novo! 
A Comissão de Direito Marítimo e Portuário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
de São Paulo, realiza o curso “Prática de Direito Marítimo” na Associação dos 
Advogados de São Paulo (AASP), entre 26 e 29 de setembro, no Centro, Capital. 
Além das aulas presenciais, o curso também será disponibilizado pela internet. 
 
Fonte: A Tribuna 
Informações: Clique aqui 
http://ow.ly/SgKS303UI80 
 
DHN realiza ciclo de palestras sobre Normam 17 e Normal 26 Novo! 
A Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) organiza, no dia 26 de setembro, o 
1º Ciclo de palestras técnicas sobre normas da Autoridade Marítima para auxílios à 
navegação (Normam-17) e serviço de tráfego de embarcações - VTS (Normam-26). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Informações: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/35564-dhn-realiza-
ciclo-de-palestras-sobre-normam-17-e-normal-26 
 
Wista Brasil (Women´s International Shipping & Trading Association)  
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)  



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 
 
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 
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: 05 e 06 de Setembro.   
 
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 


