
 

 

 

 

 

 
Período: 26 a 30 de Setembro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
Nossos destaques! 

- Happy World Maritime Day! Feliz Dia Marítimo Mundial! 
Dia 29 de setembro é o Dia Marítimo Mundial! 
O tema deste ano: “O Transporte Marítimo - Indispensável para o Mundo” foi 
escolhido para focar o elo crítico entre o transporte e a sociedade global e de 
sensibilização para a relevância do papel da IMO (Organização Marítima 
Internacional), como órgão regulador global para o transporte marítimo internacional. 
 
Fonte: IMO 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.imo.org/en/About/Events/WorldMaritimeDay/Pages/WMD-2016.aspx 
 
- ONU disponibiliza curso online gratuito em Direito do Mar! 
A Organização das Nações Unidas (ONU) disponibilizou online um curso completo em 
Direito do Mar (Law of the Sea) no seu sistema de Biblioteca Audiovisual. 
São diversas palestras sobre os mais importantes tópicos em Direito do Mar 
transmitas em vídeos online que podem ser assistidos a qualquer momento.  
 
Fonte: Instituto Brasileiro de Direito do Mar – IBDMAR 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://legal.un.org/avl/ls/lawofthesea.html 
 
- 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.  
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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  
 
30/09 
 
Estudo avalia a viabilidade do uso de gás natural no setor marítimo brasileiro 
O gás natural, usado no transporte terrestre em automóveis e em veículos pesados 
como ônibus e caminhões, tem ganhado espaço no transporte naval para abastecer 
navios em países como Estados Unidos e Noruega.  
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/35939-estudo-
avalia-a-viabilidade-do-uso-de-gas-natural-no-setor-maritimo-brasileiro 
 
Ministério tem 30 dias para avaliar possível fim de acordo marítimo com Chile 
O Ministério dos Transportes terá cerca de 30 dias para analisar a possibilidade de o 
Brasil denunciar o acordo marítimo com o Chile. Após a pasta apresentar 
seus estudos, caso a Câmara de Comércio Exterior (Camex) continue favorável à 
denúncia, a saída efetiva do Brasil do tratado bilateral ainda demoraria cerca 
de quatro meses, segundo o Itamaraty. 
 
Fonte: O Progresso 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.progresso.com.br/caderno-a/brasil-mundo/ministerio-tem-30-dias-para-
avaliar-possivel-fim-de-acordo-maritimo-com-chile 
 
29/09 
 
Happy World Maritime Day! (Feliz Dia Marítimo Mundial!) 
Dia 29 de setembro é o Dia Marítimo Mundial! O tema deste ano é: “O Transporte 
Marítimo: Indispensável para o Mundo”. O tema foi escolhido para focar o elo crítico 
entre o transporte e a sociedade global e de sensibilização para a relevância do papel 
da IMO (Organização Marítima Internacional) como órgão regulador global para o 
transporte marítimo internacional. 
 
Fonte: IMO 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.imo.org/en/About/Events/WorldMaritimeDay/Pages/WMD-2016.aspx 
 
28/09 
 
Perspectivas da navegação  
O diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Fernando Fonseca, 
em evento no Rio de Janeiro, falou sobre a participação do modal aquaviário em 
relação à matriz de transportes nacional, exportações e importações, e traçou um 



panorama sobre a evolução do número de embarcações e da idade média dos navios 
brasileiros, no período 2010/2015. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/dia-a-dia/90964-perspectivas-da-navegacao 
 
ANTAQ abre consulta pública sobre serviço de transporte de carga de 
percurso longitudinal interestadual e internacional 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ realiza, no período de 27 de 
setembro a 26 de outubro, consulta e audiência públicas visando obter contribuições, 
subsídios e sugestões para o aprimoramento da proposta de Norma que estabelece 
critérios para a celebração de acordos operacionais por empresas brasileiras de 
navegação autorizadas a operar na prestação de serviço de transporte de carga na 
navegação interior de percurso longitudinal interestadual e internacional. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/35888-antaq-abre-
consulta-publica-sobre-servico-de-transporte-de-carga-de-percurso-longitudinal-
interestadual-e-internacional 
 
27/09 
 
Hidrovia Tietê-Paraná é reativada para navegação 
SÃO PAULO - A Hidrovia Tietê-Paraná foi reativada para navegação ontem entre o 
trecho do km 99,5 do reservatório de Três Irmãos e a eclusa inferior de Nova 
Avanhandava. O ponto estava interrompido para a passagem de embarcações, desde 
maio de 2014, em decorrência do baixo nível dos reservatórios de Três Irmãos e Ilha 
Solteira.  
 
Fonte: Valor Econômico On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/agro/4412990/hidrovia-tiete-parana-e-reativada-para-
navegacao 
 
Seca dos rios dificulta navegação e isola comunidades no interior do 
Amazonas  
Vazante dos rios da região dificulta a navegação e, como consequência, a chegada de 
alimentos e atendimentos de saúde 
A seca dos rios no Amazonas segue castigando ribeirinhos, isolando municípios, 
dificultando a navegação e até prejudicando  atendimentos de saúde. No município de 
Boca do Acre, por exemplo, onde foi decretada situação de emergência, várias 
comunidades estão isoladas porque um longo trecho do rio Acre está muito baixo. 
 
Fonte: a crítica 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.acritica.com/channels/governo/news/seca-isola-comunidades-no-interior-
do-amazonas 
 
ONU disponibiliza curso online gratuito em Direito do Mar 
A Organização das Nações Unidas (ONU) disponibilizou online um curso completo em 
Direito do Mar (Law of the Sea) no seu sistema de Biblioteca Audiovisual. 
São diversas palestras sobre os mais importantes tópicos em Direito do Mar 
transmitas em vídeos online que podem ser assistidos a qualquer momento.  
 



Fonte: Instituto Brasileiro de Direito do Mar – IBDMAR 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://legal.un.org/avl/ls/lawofthesea.html 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
28/09 
 
Porto de Santos lidera no Brasil e até internacionalmente 
O Porto de Santos desempenha um papel fundamental nas cidades da Baixada 
Santista (é a principal fonte de empregos e riquezas da região) e, principalmente, na 
economia do Brasil. Em relação a sua importância nacional, ela se deve à participação 
do complexo marítimo na balança comercial brasileiro, a sua liderança na operação de 
diversas mercadorias e à capacidade de seus terminais de movimentar os mais 
variados tipos de carga. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35896-porto-de-santos-
lidera-no-brasil-e-ate-internacionalmente 
 
27/09 
 
Dragagem precisará de obras adicionais de infraestrutura , sendo que muitos 
deles não se especializaram 
Sem obras adicionais de infraestrutura, o serviço de dragagem não será suficiente 
para ampliar a profundidade do canal de navegação do Porto de Santos e manter 
essas novas dimensões. Além disso, essas intervenções – pontualmente, a construção 
de molhes guias-correntes, uma espécie de quebra-mar com uma estrutura de rochas 
– vão propiciar o engordamento da faixa de areia na Ponta da Praia, reduzindo a 
erosão naquela região. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35877-dragagem-
precisara-de-obras-adicionais-de-infraestrutura 
 
 
 
26/09 
 
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 última quarta-feira (21), na instituição de ensino. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35871-lancado-manual-
sobre-seguranca-de-trabalhadores-portuarios-2 
 
Desafios dos principais portos de cada continente  



JOC avalia: apesar de problemas com o calado, Santos ainda será o grande porto da 
América Latina por muitos anos  
O Journal of Commerce analisou o principal porto de cada um dos continentes 
mundiais e apontou quais são os segredos de seu sucesso, assim como os planos para 
se manter à frente de sua região. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/desafios-dos-principais-portos-de-
cada-continente 
 
Parceria com holandeses será firmada em 7 de outubro 
O governador Camilo Santana anunciou que a parceria com o porto de Rotterdam, na 
Holanda, será firmada no próximo dia 7. O objetivo é otimizar e aumentar os 
investimentos no Pecém. Ele explica que este será mais um passo, que somado aos 
investimentos já feitos na ampliação e modernização da Zona de Processamento de 
Exportações (ZPE), colocam o Ceará em condição diferenciada para favorecer as 
exportações. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35870-parceria-com-
holandeses-sera-firmada-em-7-de-outubro 
 
Estado quer ouvir terminais para reduzir poluição do Porto de Santos 
A Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA) pretende estreitar relações com as 
empresas portuárias e, assim, identificar os pleitos e as ponderações das instalações 
relacionados ao cumprimento das legislações ambientais. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35858-estado-quer-
ouvir-terminais-para-reduzir-poluicao-do-porto-2 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
26/09 
 
Petrobras encomenda plataformas no exterior após atrasos no Brasil 
A Petrobras deve intensificar a encomenda de plataformas no exterior devido aos 
atrasos na construção de embarcações no Brasil. De acordo com dados do setor, das 
11 plataformas já contratadas para o período, 7 terão a maior parte das obras feita 
em outros países. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/35861-petrobras-
encomenda-plataformas-no-exterior-apos-atrasos-no-brasil 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
30/09 
 
Criado por bibliotecário, Portal Jurídico reúne conteúdo da área do Direito 
Ferramenta de pesquisa e consulta para estudantes de Direito, professores, 
advogados e outros interessados, o Portal Jurídico reúne em um só sítio o 



direcionamento para as páginas de conselhos e associações, fontes de legislação, 
jurisprudências, periódicos da Capes e e-books da área. 
 

Fonte: CRB-3 (Conselho Regional de Biblioteconomia do Ceará)  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.crb3.org.br/noticias/criado-por-bibliotecario-portal-juridico-reune-
conteudo-da-area-do-direito/ 
 
Link direito para o Portal Jurídico: Clique aqui 
http://portaljuridico.wixsite.com/site 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
III Workshop Temas Contemporâneos do Direito Marítimo, Portuário e 
Aduaneiro Novo! 
A Comissão de Direito, Marítimo Aduaneiro e Portuário da Subseção de Itajaí, em 
parceria com a Comissão de Direito Marítimo e Portuário da Seccional de Santa 
Catarina, promovem o III Workshop sobre Temas Contemporâneos de Direito 
Marítimo, Aduaneiro e Portuário. 
Dia: 28 de outubro 
Local: Auditório da Sede da OAB Itajaí 
Inscrições e/ou informações: Clique aqui 
http://www.oabitajai.com.br 
 
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/ 
 
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: 26 a 30 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 - 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) 
 


