
 

 

 

 

 

 
Período: 19 a 23 de Setembro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
Nossos destaques! 
 
- V Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro! 
Palestras proferidas neste renomado evento, ocorrido nos dias 01 e 02 de setembro 
de 2016, já estão disponíveis na página da OAB/RJ, no youtube! 
 
Para acessar: Clique aqui 
https://www.youtube.com/user/oabriodejaneiro 
 
- A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou, nesta 
terça-feira (20), projeto de lei que impede a inscrição ou o registro de 
embarcação que não possua proteção no motor, eixo ou partes móveis. 
 
Para saber os detalhes: Clique aqui 
http://ow.ly/y5Hm304uTEB 
 
- A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou, nesta terça-
feira (20), proposta que torna obrigatório o uso de colete salva-vidas por 
tripulantes e passageiros de embarcações abertas, sem a chamada “cabine 
habitável”. 

Mais informações: Clique aqui 
http://ow.ly/sMkk304vtQr 
 
- Nova edição da Revista Direito GV traz 12 artigos inéditos! 
A edição 24 da Revista Direito GV já está disponível para leitura. Editada pela Escola 
de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, o periódico traz artigos de 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros sobre temas atuais e relevantes para o 
estudo do Direito. A Revista Direito GV é uma publicação acadêmica da Direito SP 
em formato on-line com periodicidade quadrimestral.  Os artigos podem ser lidos, a 
íntegra, gratuitamente. 
 
Para acessar a nova edição da Revista, Clique aqui 
http://direitosp.fgv.br/publicacoes/revista/revista-direito-gv 
 
- CNJ disponibiliza cursos gratuitos, inéditos e abertos a todos os cidadãos! 
No site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) há três novos cursos inéditos, 
exclusivos e gratuitos, abertos a toda população e com foco em gestão. 
As inscrições podem ser feitas no endereço: www.cnj.jus.br/eadcnj.  
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Outras informações: Clique aqui 
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82055-cnj-disponibiliza-cursos-gratuitos-ineditos-
e-abertos-a-todos-os-cidadaos 
 
- 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  
 
23/09 
 
Marinha comemora o Dia Marítimo Mundial 
Como acontece anualmente, na última semana de setembro a Organização Marítima 
Internacional (IMO) celebra o Dia Marítimo Mundial. O tema do evento este ano será 
“Transporte marítimo: indispensável para o mundo”. A Marinha do Brasil, no Rio de 
Janeiro, vai comemorar a data no dia 27, no Centro de Instrução Almirante Graça 
Aranha (CIAGA), com a presença de diversas autoridades e representantes da 
comunidade marítima, da Sociedade Amigos da Marinha (SOAMAR), das empresas de 
navegação e dos Sindicatos ligados à atividade. 
 
Fonte: Portos e Navios  



Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/35833-marinha-
comemora-o-dia-maritimo-mundial 
 
22/09 
 
Internacional 
A falta de foro, exigen no ceder Capitanías a Semar 
Ante la ausencia del foro en el que se pretendía discutir el traspaso de las Capitanías 
de Puerto a la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en el Senado de la 
República, diferentes organizaciones relacionadas con la marina mercante en el país 
volvieron a mostrar su rechazo ante dicha propuesta del Presidente Enrique Peña 
Nieto enviada a los senadores por conducto de la Secretaría de Gobernación (Segob). 
 
Fonte: t21  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://t21.com.mx/maritimo/2016/09/22/falta-foro-exigen-no-ceder-capitanias-semar 
 
20/09 
 
Câmara aprova proibição de registro de barco sem proteção de motor 
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou, nesta terça-feira 
(20), projeto de lei que impede a inscrição ou o registro de embarcação que não 
possua proteção no motor, eixo ou partes móveis. 
O objetivo do projeto, segundo o relator na CCJ, deputado Rocha (PSDB-AC), é 
impedir os acidentes que ficaram conhecidos como “escalpelamento” – quando os 
cabelos se enroscam no eixo exposto do motor de pequenas embarcações, 
provocando o arrancamento brusco do couro cabeludo. 
 
Fonte: Câmara dos Deputados 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/y5Hm304uTEB 
 
Câmara aprova colete salva-vidas obrigatório para jet ski e embarcação 
aberta 
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou, nesta terça-feira (20), 
proposta que torna obrigatório o uso de colete salva-vidas por tripulantes e 
passageiros de embarcações abertas, sem a chamada “cabine habitável”. 
A obrigatoriedade do uso do colete também se estende aos passageiros e tripulantes 
de embarcação moto aquática (jet ski). As medidas estão previstas no projeto de lei 
(PL 3925/12) do deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT). 
 
Fonte: Câmara dos Deputados 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/sMkk304vtQr 
 
ANTAQ sedia nesta quinta (22) audiência pública sobre preços máximos nas 
zonas de praticagem 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ realizará nesta quinta-feira 
(22), no auditório da sua sede, em Brasília, audiência pública visando o debate com a 
sociedade civil das tabelas preliminares de preços máximos das zonas de praticagem 



ZP-01, ZP-02, ZP-03, ZP-06, ZP-07 e ZP-20), colocadas em consulta pública pela 
Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem - CNAP. 
 
Fonte: ANTAQ 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/sFwb304vueP 
 
19/09 
 
Direito marítimo tem boas perspectivas para a profissão  
Presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB diz que “advocacia 
maritimista” é profícua  
(...) presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB, aposta no 
crescimento do Comércio Exterior brasileiro e afirma que a especialização de 
profissionais de direito na área apresenta boas perspectivas. 
 
Fonte: Guia Marítimo   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/direito-normas-legislacao/direito-maritimo-
tem-boas-perspectivas 
 
Comunidade marítima da América do Sul se reúne no Rio 
A Marintec South America - Navalshore, principal plataforma de negócios para 
alavancar inovações e conectar-se com a comunidade marítima da América do Sul, 
chega a sua 13ª edição consolidada como a única feira a fornecer soluções completas 
para o setor marítimo. Em 2016, o evento, que acontece de 19 a 21 de setembro no 
Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro (RJ), reúne mais de 380 marcas 
em 11 mil m², entre elas, armadores, estaleiros, fabricantes e fornecedores, nacionais 
e internacionais, e deve receber mais de 16 mil profissionais. 
 
Fonte: Porto Gente   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/90825-comunidade-maritima-
da-america-do-sul-se-reune-no-rio 
 
Ataques de piratas disseminam medo pelos mares do Sudeste Asiático 
...Gritos e disparos soaram do convés, homens armados tinham abordado a 
embarcação e sua mensagem era clara: venham conosco ou nós o mataremos. Eles 
atiraram em um tripulante e seqüestraram quatro outros... 
 
Fonte: A Folha Online   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/09/1814689-ataques-de-piratas-
disseminam-medo-pelos-mares-do-sudeste-asiatico.shtml 
 
Convenção sobre Água de Lastro entrará em vigor em 8 de Setembro de 2017 
Com a adesão da Finlândia, em 08/09/2016, a Convenção Internacional para o 
Controle e Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimentos dos Navios (BWMC) 
entrará em vigor em 08/09/2017, 13 anos após ser adotada. A BWMC tem como 
propósito prevenir, minimizar e, por fim, eliminar os riscos da introdução de 
organismos aquáticos nocivos e agentes patogênicos existentes na água de lastro dos  



navios que entram nos portos. Para isso, a Convenção prevê a instalação de um 
sistema de tratamento da água de lastro a bordo dos navios em viagem internacional. 
 
Fonte: Syndarma   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.syndarma.org.br/materia.php?id=441 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
23/09 
 
Superporto de Rio Grande investirá R$ 67 milhões 
A Superintendência do Porto do Rio Grande (Suprg) realizará no dia 20 de outubro 
uma audiência pública para debater o novo píer multiuso, que deve ser instalado no 
Superporto, parte do complexo do Porto do Rio Grande. O novo local de atracação 
terá preferência para embarcações de gás natural liquefeito integrando-se a novos 
projetos que podem ser instalados em Rio Grande. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35837-superporto-de-
rio-grande-investira-r-67-milhoes 
 
22/09 
 
Lançado manual sobre segurança de trabalhadores portuários 
Um guia prático sobre a aplicação da Norma Reguladora (NR) 29, que estabelece 
regras para melhorar a segurança de trabalhadores portuários em operações a bordo 
e em terra, foi lançado pela Fundacentro e a pela Universidade Santa Cecília 
(Unisanta) em cerimônia na quarta-feira (21), na instituição de ensino. 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/GuGS304uXiB 
 
20/09 
 
Ministro anuncia investimento de R$ 100 milhões para o Porto de Maceió 
O ministro dos Transportes, Maurício Quintella, esteve em Alagoas e concedeu uma 
coletiva na manhã desta sexta-feira (16), no Porto de Maceió, no bairro do Jaraguá. 
Acompanhado do deputado federal Marx Beltrão (PMDB/AL), o ministro anunciou 
investimentos na ordem de R$ 100 milhões a serem aplicados em obras no Porto. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35783-ministro-
anuncia-investimento-de-r-100-milhoes-para-o-porto-de-maceio 
 
Portos do Paraná anunciam R$ 5,1 bilhões em investimentos privados 



A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) anunciou nesta quinta-
feira (15) investimentos privados de R$ 5,1 bilhões nos dois portos. Os projetos, que 
incluem novos terminais e arrendamentos, renovações de contratos e 
rearrendamentos de áreas públicas, foram detalhados pela Appa para representantes 
do setor produtivo, agricultura, a indústria, o comércio e instituições financeiras. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35793-portos-do-
parana-anunciam-r-5-1-bilhoes-em-investimentos-privados-2 
 
19/09 
 
Porto de Paranaguá movimenta 32,3 milhões de toneladas em oito meses 
O Porto de Paranaguá movimentou 32,3 milhões de toneladas, entre janeiro e agosto, 
de acordo com dados divulgados pelo Governo do Paraná na sexta-feira (16). O 
volume representa um crescimento de 5%, em relação ao mesmo período de 2015. 
 
Fonte: Portos e Navios   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35780-porto-de-
paranagua-movimenta-32-3-milhoes-de-toneladas-em-oito-meses 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
23/09 
 
Fábrica em Osasco faz 40 barcos por ano; saiba como é a produção de um 
iate 
Osasco, na Grande São Paulo, está cerca de 130 km distante do mar do Guarujá (SP). 
Mas é do centro dessa cidade que partem cerca de 40 barcos por ano para as praias 
do litoral paulista. 
As embarcações luxuosas são construídas no estaleiro da Intermarine, instalado em 
um terreno de 50 mil m². A fábrica é dividida em seis setores: marcenaria, tapeçaria, 
elétrica, hidráulica, mecânica e serralheria. Lá são produzidas as estruturas, os 
móveis e até alguns itens de decoração para os barcos. 
 
Fonte: UOL   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/09/23/fabrica-em-osasco-faz-40-
barcos-por-ano-saiba-como-e-a-producao-de-um-iate.htm 
 
22/09 
 
Indústria naval retomará círculo virtuoso de crescimento  
A expectativa de que a crise é passageira e que, nos próximos anos, a indústria naval 
retome um círculo virtuoso anima os expositores que participam da 13ª edição da 
Marintec South America - Navalshore, principal plataforma de negócios para alavancar 
inovações e conectar-se com a comunidade marítima da América do Sul. 
 
Fonte: Porto Gente   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/90872-industria-naval-
retomara-circulo-virtuoso-de-crescimento 
 
20/09 
 
Setor naval precisa rever normas e impostos para ser competitivo, defendem 
agentes 
Agentes do setor naval entendem que o Brasil teria mais condições de ser competitivo 
se o governo federal e estados revissem algumas normas técnicas e reduzissem 
impostos e taxas cobradas dos estaleiros. 
 
Fonte: Poder Naval   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.naval.com.br/blog/2016/09/20/setor-naval-precisa-rever-normas-e-
impostos-para-ser-competitivo-defendem-agentes/ 
 
Firjan apresenta documento sobre panorama da indústria naval durante a 
Marintec South America 2016 
A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) lançou na manhã 
desta segunda (19), durante a abertura da 13ª edição da Marintec South America - 
Navalshore, o documento “Panorama Naval no Rio de Janeiro 2016 - Mapa Naval”. O 
estudo, que contou com a participação de mais de mil empresários do Estado, 
apresenta cinco propostas e dez diretrizes para a indústria naval, abrangendo 
estaleiros e fornecedores de bens e serviços. 
 
Fonte: SEGS 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.segs.com.br/veiculos/33873-firjan-apresenta-documento-sobre-
panorama-da-industria-naval-durante-a-marintec-south-america-2016.html 
 
19/09 
 
Sem licença, construção de estaleiro à margem do Rio Paraguai é paralisada 
Estaleiro que iniciava o funcionamento das atividade ilegalmente à margem do rio 
Paraguai, na região do Distrito de Porto Morrinho foi paralisada pela Polícia Militar 
Ambiental (PMA), durante fiscalização na trade de ontem (16). A empresa proprietária 
da atividade possuía apenas a licença ambiental prévia (LP), a qual autorizava apenas 
o local do empreendimento, no entanto, já estava realizando as obras de instalação 
da atividade, sem a devida licença adequada (Licença de Instalação). 
 
Fonte: Capital do Pantanal   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.capitaldopantanal.com.br/geral/sem-licenca-construcao-de-estaleiro-a-
margem-do-rio-paraguai-e/519798/ 
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
 
19/09 
 
Coletânea do STF sobre Direito Penal e Processual Penal ganha versão 
eletrônica 



A segunda edição da “Coletânea Temática de Jurisprudência: Direito Penal e 
Processual Penal” já pode ser acessada eletronicamente no site do Supremo Tribunal 
Federal. O serviço é gratuito e está disponível nos formatos PDF, Epub e Mobi. A 
coletânea tem o objetivo de aprimorar a divulgação da produção jurídica do STF, a 
partir de criteriosa seleção da jurisprudência da Corte. 
 
Fonte: STF – Supremo Tribunal Federal    
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=publicacaoPublicacaoTematica 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
23/09 
 
Bill Gates oferece 55 bolsas de estudo em Cambridge 
Bolsas na terceira melhor faculdade do mundo recebem inscrições até o dia 7 de 
dezembro 
O Gates Cambridge Scholarships oferece 55 bolsas de estudo para pós-doutorado, 
mestrado ou PhD na Universidade de Cambridge, em Londres. Os cursos podem durar 
de 1 a 3 anos dependendo da sua escolha. 
 
Fonte: Universia    
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/educacao/noticia/2016/09/23/1143923/bill-gates-
oferece-55-bolsas-estudo-cambridge.html?platform=hootsuite# 
 
Direitos do consumidor: dicas e orientações sobre o uso de cartões de crédito 
Os serviços de pagamentos vinculados a cartão de crédito emitidos por instituições 
financeiras ou instituições de pagamento estão sujeitos à regulamentação baixada 
pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil - BCB. 
 
Fonte: Biblioteca Virtual    
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/direitos-do-consumidor/cartoes-de-
credito.php 
 
19/09 
 
Educação corporativa: motor da governança em qualquer cenário 
Conhecimento deve ser reconhecido como agente de competitividade e retenção de 
talentos 
A educação corporativa é um grande motor de governança. A cada dia, o 
conhecimento torna-se mais importante para garantir competitividade às 
organizações. Em todo o mundo empresas dos mais diversos setores passaram a 
entender que a informação compartilhada internamente constitui a principal 
determinante para efetivação de sua estratégia de negócios...   
 
Fonte: Estadão  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://patrocinado.estadao.com.br/deloitte/artigos/educacao-corporativa-motor-da-
governanca-em-qualquer-cenario,1895516 
 



EVENTOS/CURSOS 
 
Primeira Conferência Anual de Cooperação Internacional – Mediação e 
Arbitragem Novo! 
Organização: Universidade Cândido Mendes - UCAM 
Dias: de 27 a 29 de setembro 
Local: Ipanema - Rio de Janeiro - RJ 
Informações e Inscrições: (21) 99189-3567  
 
Curso Telepresencial "PRÁTICA DE DIREITO MARÍTIMO" | Palhoça (SC)  
Dias: 26 a 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  
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 
 
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: 19 a 23 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 

Acompanhe a Biblioteca do TM nas redes sociais! 
Facebook: (https://pt-br.facebook.com/Biblioteca-do-Tribunal-Mar%C3%ADtimo-352192271526648/) 

Twitter: (https://twitter.com/bibliotecadotm) 
 


