
 

 

 

 

 

 
Período: 12 a 16 de Setembro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Como chegar ao Tribunal Marítimo?   
Acesso pelo Boulevard Olímpico – na Praça XV – entrada pela Portaria Principal. 
Ressalta-se que o caminho existente ao lado do Centro Administrativo do Tribunal de 
Justiça foi fechado. No caso de dúvidas, entrar em contato com o TM, por meio dos 
telefones: (21) 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  
 
CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO  
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Museu em Rotterdam abrirá primeira exposição sobre offshore na Holanda 
Netherlands to Stage First Offshore Exhibition 
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In mid-December, the Maritime Museum Rotterdam is to stage the first ever exhibition 
in the Netherlands dedicated to the offshore sector. 
The exhibition, Offshore Experience, will be housed at the museum for the next seven 
years. 
 
Fonte: world maritime news   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://worldmaritimenews.com/archives/201636/netherlands-to-stage-first-offshore-
exhibition/ 
 
13/09 
 
Aprovadas obras para hidrovia em rio de Mato Grosso  
A Comissão de Minas e Energia do Senado aprovou a proposta que autoriza a 
realização de obras para a construção e o aperfeiçoamento de hidrovias nos rios 
Tocantins (PA), Araguaia (GO) e das Mortes (MT). Pelo texto, o Poder Executivo 
deverá adotar as medidas necessárias à adequada navegação nesses rios, tais como 
dragagens, sinalização, balizamento e outras que garantam condições de 
navegabilidade e de segurança. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/90756-aprovadas-obras-para-
hidrovia-em-rio-de-mato-grosso@Minas_Energia 
 
Acidente no maior cruzeiro do mundo deixa 1 morto e 4 feridos 
Os cinco tripulantes estavam no bote salva-vidas que despencou de uma altura de 10 
metros durante um treinamento de segurança 
Um acidente durante um treinamento de segurança no maior transatlântico do 
mundo, o Harmony of the Seas, matou um tripulante e deixou quatro feridos nesta 
terça-feira. O acidente ocorreu durante uma parada na costa da cidade francesa de 
Marselha, no Mediterrâneo. 
 
Fonte: Veja On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://veja.abril.com.br/mundo/acidente-no-maior-cruzeiro-do-mundo-deixa-1-
morto-e-4-feridos/ 
 
ABB lança novo sistema de propulsão elétrica para navios 
ABB presenta nuevo sistema de propulsión eléctrica para buques  
Azipod XL, la última versión del sistema de propulsión eléctrica encapsulado de ABB 
mejoró su eficiencia de combustible hasta un 20% en comparación con los sistemas 
con eje de propulsión, informó la firma en un comunicado.  
La ganancia de eficiencia de este nuevo modelo se debe a un nuevo sistema de tobera 
que acelera el flujo del agua hacia la hélice para aumentar su empuje, y a un rediseño 
del propulsor para reducir su resistencia al agua.  
 
Fonte: t21   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://t21.com.mx/maritimo/2016/09/13/abb-presenta-nuevo-sistema-propulsion-
electrica-buques 
 



12/09 
 
São Tomé e Príncipe terá de pagar indemnização a Malta por disputa 
marítima 
Haia, 12 Set (Inforpress) - O tribunal internacional de Haia decidiu hoje que Malta tem 
o direito de pedir uma indemnização a São Tomé e Príncipe depois de um navio com 
bandeira maltesa ter sido confiscado quando navegava em águas territoriais são-
tomenses. 
Fonte: Inforpress   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.inforpress.publ.cv/internacional-2/132931-sao-tome-e-principe-tera-de-
pagar-indemnizacao-a-malta-por-disputa-maritima 
 
Diretoria da ANTAQ participa do V Congresso Nacional de Direito Marítimo, 
Portuário e Aduaneiro, no Rio de Janeiro 
Nos dias 1º e 2 de setembro de 2016, a Diretoria da ANTAQ participou do V 
Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro, promovido pela 
Comissão de Direito Marítimo, Portuário e do Mar - CDMPM da Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB, no Rio de Janeiro. O diretor-geral da ANTAQ, Adalberto Tokarski, 
compôs a mesa de abertura do evento, que contou também com o presidente da 
OAB-RJ, Felipe Santa Cruz, o presidente da CDMPM, Godofredo Mendes Vianna, e o 
presidente do Tribunal Marítimo, vice-almirante Marcos Nunes de Miranda. 
 
Fonte: Portos e Navios   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35648-diretoria-da-
antaq-participa-do-v-congresso-nacional-de-direito-maritimo-portuario-e-aduaneiro-
no-rio-de-janeiro 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
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Portos do PR terão R$ 5,1 bi em investimentos privados 
A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) anunciou ontem 
investimentos privados de R$ 5,1 bilhões nos dois portos. Os projetos, que incluem 
novos terminais e arrendamentos, renovações de contratos e arrendamentos de áreas 
públicas, foram detalhados pela Appa para representantes do setor produtivo, 
agricultura, a indústria, o comércio e instituições financeiras. 
 
Fonte: Folha de Londrina   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.folhadelondrina.com.br/economia/portos-do-pr-terao-r-5-1-bi-em-
investimentos-privados-957926.html 
 
15/09 
 
Suape cresce 368% na navegação por cabotagem  



Ao longo dos últimos 10 anos, o transporte de cargas por cabotagem no Porto de 
Suape evoluiu 368%. Os dados registrados pela Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq) aponta o crescimento na movimentação de 2,8 milhões de 
toneladas em 2005, para 13,3 milhões de toneladas em 2015. O avanço elevou o 
porto pernambucano para a liderança nacional neste tipo de operação que envolve 
navios operando cargas ao longo da costa brasileira, comprovando a expansão do 
transporte marítimo na logística brasileira nos últimos anos. 
 
Fonte: Porto Gente   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/portos-do-brasil/90789-suape-cresce-368-na-
navegacao-por-cabotagem 
 
Portos públicos têm movimentação recorde 
As movimentações de cargas nos portos públicos de Salvador e Aratu-Candeias, 
ambos administrados pela Codeba, registraram no mês de agosto o melhor resultado 
mensal deste ano, superando a barreira de um milhão de toneladas. A última vez que 
os portos apresentaram resultado superior foi há um ano. 
 
Fonte: Portos e Navios   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35746-portos-publicos-
tem-movimentacao-recorde-2 
 
14/09 
 
Porto de Santos também trabalha com abastecimento de navios 
Os navios que escalam no Porto de Santos – responsável por embarcar ou 
desembarcar a maior parte das importações e das exportações brasileiras – não vem 
à região apenas atrás de cargas. Muitos deles aproveitam a atracação no complexo 
para abastecer seus tanques de combustível. 
 
Fonte: Portos e Navios   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35735-porto-de-santos-
tambem-trabalha-com-abastecimento-de-navios 
 
Porto e Prefeitura de Natal discutem estratégias de ocupação de área  
Representantes da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), Emerson 
Fernandes (Diretor-Presidente) e Emiliano Rosado (Diretor Técnico-Comercial), 
estiveram reunidos na tarde desta segunda-feira (12), com o prefeito de Natal, Carlos 
Eduardo, para discutir estratégias na ocupação da Companhia em torno da antiga 
Comunidade Maruim, que será completamente revitalizada, tendo 50% de sua área 
destinada ao Porto de Natal e o restante à própria Prefeitura. 
 
Fonte: Porto Gente   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/portos-do-brasil/90777-porto-e-prefeitura-de-
natal-discutem-estrategias-de-ocupacao-de-area 
 
13/09 
 



Capitania dos Portos de São Paulo completa 169 anos 
A Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP) chega a seus 169 anos no último domingo 
(11). Com 322 municípios dos estados de Minas Gerais e São Paulo sob sua jurisdição, 
a Autoridade Marítima tem como meta intensificar as inspeções navais em toda essa 
área e ainda aprimorar o atendimento ao público em sua sede, que fica entre os 
armazéns 27 e 29 do Porto de Santos. 
 
Fonte: Portos e Navios   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35718-capitania-dos-
portos-de-sao-paulo-completa-169-anos 
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Burocracia portuária custa até R$ 4,3 bilhões por ano, aponta CNI 
Uma importadora de material para uso veterinário pagou 150% acima do que previa 
pela permanência de um contêiner no porto de Santos (SP) devido à burocracia. 
O dono da carga teve de incorrer em gastos com armazenagem e energia elétrica 
para o contêiner pelos 15 dias extras que a carga ficou no terminal. Assim, ao custo 
original de R$ 4.200,00 por um período de dez dias - tempo que a empresa julgava 
ser suficiente para retirar a mercadoria do porto - somaram-se R$ 6.300,00 da 
quinzena excedente. 
 
Fonte: Valor Econômico Online*   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www1.valor.com.br/brasil/4706281/burocracia-portuaria-custa-ate-r-43-
bilhoes-por-ano-aponta-cni 
* para leitura a íntegra da matéria é necessário efetuar o cadastro no site, 
gratuitamente. 
 
Porto de Suape pode se transformar em concentrador de cargas na região 
O Complexo de Suape não quer deixar passar a oportunidade de se beneficiar pela 
ampliação do Canal do Panamá, mas vai depender da agilidade do governo federal 
para licitar obras necessárias para que o porto tenha condições de se transformar 
num concentrador de cargas. A mesma estratégia é perseguida por outros portos no 
País, de olho no aumento da competição por cargas do lado do Atlântico. 
 
Fonte: Portos e Navios   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.kincaid.com.br/clipping/27700/Porto-de-Suape-pode.html 
 
Porto de São Francisco do Sul passará por mudanças na gestão 
O governo do Estado pretende enviar este mês à Assembleia Legislativa projeto que 
vai mudar a gestão dos portos de São Francisco do Sul e Imbituba e que também 
extinguirá três empresas: a Companhia de Habitação de Santa Catarina (Cohab-SC), 
a Companhia de Desenvolvimento de Santa Catarina (Codesc), e a Besc Corretora de 
Seguros (Bescor). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Informações: Clique aqui 
http://www.kincaid.com.br/clipping/27703/Porto-de-So-Francis.html 
 



CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
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Investimentos da Cargill, Hidrovias do Brasil e Amaggi-Bunge movimentam 
construção naval 
Juntas, as companhias aumentaram a demanda por motores para transporte fluvial e 
apoio portuário. Os investimentos serão tema do “Encontro Gestão de Mercado de 
Motores”, durante a Marintec South America, na próxima semana, no Rio de Janeiro. 
 
Fonte: Portal da Navegação  
Informações: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2655/investimentos-da-cargill-hidrovias-
do-brasil-e-amaggi-bunge-movimentam-construo-naval#.V9mKRqOjmKw 
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
15/09 
 
I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios 
O CBAM participou da I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios, do 
Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal, realizada nos dias 
22 e 23 de agosto de 2016, em Brasília/DF. Foram aprovados 87 Enunciados, um dos 
quais proposto pelo CBAM. Segundo o Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior 
Tribunal de Justiça, coordenador-geral do evento, os Enunciados aprovados 
“contribuirão para aprimorar, incentivar, expandir e debater a prática dos meios 
extrajudiciais de solução de conflitos”. 
 
Para conferir os enunciados aprovados: Clique aqui 
http://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2016-1/setembro/cjf-publica-integra-dos-87-
enunciados-aprovados-na-i-jornada-prevencao-e-solucao-extrajudicial-de-litigios 
 
14/09 
 
A nova jurisprudência do TST de acordo com o NCPC/15  
O Pleno do TST, por meio da Resolução nº 211, de 22 de agosto de 2016, promoveu 
importantes modificações à sua jurisprudência, como medida a adequá-la ao novo 
Código de Processo Civil de 2015. 
 
Fonte: Justiça em Foco  
Informações: Clique aqui 
http://justicaemfoco.com.br/desc-noticia.php?id=117534&nome=A-nova-
jurisprudencia-do-TST-de-acordo-com-o-NCPC/15---por--Ricardo-Souza-Calcini 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
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Confira aplicativo com curso completo de inglês para Smartphone 
Wlingua conta com 600 lições e pode ser usado também como ferramenta de ensino 
pelos professores 



Aprender inglês hoje se tornou um diferencial que pode impulsionar sua carreira e 
estudos. Se você procura um aplicativo que te ajude a aprender inglês de maneira 
consistente e no seu próprio ritmo, o Wlingua é perfeito para você. 
 
Fonte: Canal do Ensino 
Informações: Clique aqui 
http://canaldoensino.com.br/blog/confira-aplicativo-com-curso-completo-de-ingles-
para-smartphone 
 
Ensino ministrado em inglês avança em universidades do Brasil 
Enquanto a ida de alunos brasileiros ao exterior enfrenta obstáculos como o dólar alto 
e a crise econômica, as universidades do país avançam cada vez mais na 
internacionalização interna, por meio da oferta de disciplinas ministradas em inglês. 
 
Fonte: A Folha On-line 
Informações: Clique aqui 
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1813083-ensino-em-ingles-avanca-
em-universidades-do-brasil.shtml 
 
Celular vira o principal meio de acesso à internet no Brasil 
Segundo pesquisa TIC Domicílios, 89% dos brasileiros conectados acessam a rede por 
smartphone, superando computadores pela primeira vez 
O celular é hoje o principal meio de acesso dos brasileiros à internet. É o que revela a 
pesquisa TIC Domicílios 2015, realizada pelo Núcleo de Informação e Coordenação do 
Ponto BR (NIC.br): 89% dos brasileiros conectados o fazem por meio de um 
smartphone, superando pela primeira vez os computadores como dispositivo 
prioritário para conexão – os PCs são usados por 65% dos usuários de internet do 
País. Em 2014, 80% dos brasileiros faziam uso do computador para este fim.  
 
Fonte: Estadão 
Informações: Clique aqui 
http://link.estadao.com.br/noticias/cultura-digital,celular-vira-o-principal-meio-de-
acesso-a-internet-no-brasil,10000075832 
 
12/09 
 
Guia de bibliotecas públicas do estado de São Paulo abertas ao público! 
Algumas instituições vinculadas à Secretaria da Cultura, do Governo do Estado de São 
Paulo, possuem bibliotecas abertas ao público. Caso tenha interesse em algum tema, 
entre em contato diretamente com a biblioteca para verificar o regulamento de 
consulta ao acervo, horários de funcionamento e obter outras informações relevantes. 
 
Fonte: Biblioteca Virtual 
Informações: Clique aqui 
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/cultura-e-lazer/bibliotecas-publicas.php 
 
Caixa Cultural do Rio recebe mostra "Picasso: mão erudita, olho selvagem" 
Exposição possibilita uma rara imersão do público no universo do artista espanhol 
O Instituto Tomie Ohtake, a CAIXA Cultural Rio de Janeiro, Arteris e IRB BRASIL RE 
apresentam a partir do dia 13 de setembro de 2016 a exposição “Picasso: mão 
erudita, olho selvagem”, com 138 obras, entre pinturas, desenhos, gravuras, 
esculturas, cerâmicas e fotografias pertencentes ao Musée National Picasso-Paris. 



 
Fonte: Jornal do Brasil 
Informações: Clique aqui 
http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2016/09/12/caixa-cultural-do-rio-recebe-
mostra-picasso-mao-erudita-olho-selvagem/ 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
Curso Telepresencial "PRÁTICA DE DIREITO MARÍTIMO" | Palhoça (SC) Novo! 
Dias: 26,27,28,29 de setembro de 2016 
Horário: 19h Telepresencial 
Local: Auditorio da Subseção de Palhoça 
Endereço: Rua César Leopoldo Scheidt, nº 29 – Loteamento Pagani  
REALIZAÇÃO: ESA / Telepresencial e Subseção de Palhoça 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
http://www.esa-sc.org.br/cursos-eventos/2016/09/26/curso-telepresencial-
ampquotpratica-direito-maritimoampquot/2787 
 
Grupo Cianni oferece PÓS-GRADUACAO PROFISSIONALIZANTE EM DIREITO 
MARITIMO E PORTUARIO - A DISTÂNCIA Novo! 
O curso tem como objetivo principal, oferecer um curso de qualidade excepcional para 
formação de profissionais que atuam ou desejem atuar no setor marítimo-portuário. 
Certificados são emitidos pela UCAM, Universidade Candido Mendes. 
 
Informações e inscrições: Clique aqui 
http://www.grupocianni.com.br/course/especializacao-em-direito-maritimo-e-
portuario-ead/ 
 
Curso “Prática de Direito Marítimo” está com inscrições abertas na AASP  
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 
 
CAMR realiza ciclo de palestras sobre Normam 17 e Normam 26  
O Centro de Sinalização Náutica Almirante Moraes Rego (CAMR) 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 
 
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: 12 a 16 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 


