
 

 

 

 

 

 
Período: 03 a 07 de Outubro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
Nossos destaques! 
 
- A Biblioteca do TM compartilha a campanha do 'Outubro Rosa'! 
Fundamental para conscientizar sobre a triste realidade do câncer de mama e da 
importância de um diagnóstico precoce! Compartilhe essa ideia!  
Para saber mais informações sobre o movimento: Clique aqui 
http://outubrorosa.org.br/ 
 
- Promovemos treinamento presencial gratuito de base de dados de conteúdo 
jurídico e das funcionalidades de nossa biblioteca! 
 
Para saber acessar a agenda de outubro: Clique aqui 
https://www1.mar.mil.br/tm/?q=treinamentos_gratuitos 
 
- Como chegar ao Tribunal Marítimo?   
Acesso pelo Boulevard Olímpico – na Praça XV – entrada pela Portaria Principal.  
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  
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CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO  
 
07/10 
 
Em defesa da independência da praticagem 
O diretor-presidente do Conselho Nacional de Praticagem (Conapra), (...), defendeu 
nesta terça-feira (04/10), que a Praticagem do Brasil continue mantendo sua 
independência em relação aos armadores, aos portos, à dragagem e aos canais de 
acesso. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2685/em-defesa-da-independncia-da-
praticagem#.V_et4KOjmKw 
 
06/10 
 
Naufrágio em Santarém deixa um morto e 15 feridos 
Na noite da última quarta-feira (05), um barco explodiu em um porto de Santarém, 
região do baixo Amazonas. A embarcação começou a pegar fogo por volta das 22h no 
porto do DR, região do lago grande, em Santarém, oeste do Pará. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2684/naufrgio-em-santarm-deixa-um-
morto-e-15-feridos#.V_etS6OjmKw 
 
04/10 
 
Feeder ditará o rumo do Canal do Panamá 
Autoridade diz que, na atual conjuntura, está difícil fazer previsões  
O propósito inicial das obras milionárias que expandiram a via do Canal do Panamá, 
inaugurada em junho deste ano, era atender à demanda dos meganavios, que 
prometiam melhorar a equação custo/benefício do transporte internacional.  
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/canal-do-panama/feeder-ditara-o-rumo-do-
canal-do-panama 
 
Bruxelas defende prioridade à Janela Única Marítima 
A implementação da Janela Única Marítima da UE e a criação de mecanismos globais 
para a redução das emissões do transporte marítimo deverão ser prioridades da 
política europeia para o sector nos próximos anos, defende a Comissão Europeia. 
 
Fonte: Transporte e Negócios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.transportesenegocios.pt/bruxelas-defende-prioridade-a-janela-unica-
maritima/ 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
06/10 
 
Porto de Itajaí comemora a liberação de recursos para Berço 3 



Até o fim deste ano, o Porto de Itajaí pretende retomar as atividades do Berço 3, até 
então aguardando a liberação da segunda parcela dos recursos para a conclusão das 
obras de reforço e realinhamento, no valor de R$ 4,6 milhões. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/porto-de-itajai-comemora-a-
liberacao-de-recursos-para-berco-3 
 
Privatizar a dragagem portuária 
Dragagem tem sido um tema mal tratado em razão das conceituações inadequadas de 
suas peculiaridades e demandas, em todos os portos brasileiros. Portogente em seu 
papel de think tank vem produzindo, por meio de participantes com conhecimento de 
quilate no assunto, propostas que apontam soluções contemporâneas para assunto 
tão estratégico, como a profundidade à navegação nos portos. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/dia-a-dia/91089-privatizar-a-dragagem-portuaria 
 
05/10 
 
Setor portuário apresenta ao Governo Federal seis medidas para a redução 
da intervenção estatal e atração de investimentos nos portos 
Entidades do setor portuário brasileiro entregaram nesta quarta-feira (5) ao Governo 
Federal a primeira rodada de proposta para reduzir a intervenção do Estado no setor e 
atrair investimentos privados nos portos em todo o país. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36040-setor-portuario-
apresenta-ao-governo-federal-seis-medidas-para-a-reducao-da-intervencao-estatal-e-
atracao-de-investimentos-nos-portos 
 
A dragagem e o Santos Export - I  
Na 14ª edição do “Santos Export” - Fórum Internacional para a Expansão do Porto de 
Santos, uma iniciativa do Grupo A Tribuna de Santos, que aconteceu nos dias 19 e 
20/08/2016, privilegiou as discussões sobre as infraestruturas de acesso ao Porto com 
a devida ênfase ao recorrente, momentoso e indecifrável problema das dragagens nos 
canais de acesso. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/dragagem-portuaria/91062-a-dragagem-e-o-santos-
export-i 
 
Com estrutura precária, Porto da Manaus Moderna vira um caos durante a 
vazante 
O Rio Negro oscila entre cheia e vazante anualmente e um problema, que já se tornou 
histórico, não é resolvido: a falta de estrutura do ‘Porto da Manaus Moderna’, na zona 
sul da capital, como é conhecida a orla da cidade onde embarcações regionais 
atracam em cinco balsas disponíveis ao longo do rio. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36043-com-estrutura-
precaria-porto-da-manaus-moderna-vira-um-caos-durante-a-vazante 
 
Terminal Santa Clara, no Polo Petroquímico, fará transporte de cargas ao 
Porto de Rio Grande 
O Vale do Caí tem muitas empresas exportadoras, que escoam a sua produção 
através do Porto de Rio Grande e para levar suas mercadorias até o porto, utilizam 
caminhões. O que tem um custo considerável. 
Mas isto deve mudar, pois existe, no Polo Petroquímico de Triunfo, um terminal de 
navegação já montado e intensamente utilizado pelas empresas integrantes do polo. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36015-terminal-santa-
clara-no-polo-petroquimico-fara-transporte-de-cargas-ao-porto-de-rio-grande 
 
04/10 
 
Porto seco triplica área em Santo André 
A Wilson Sons Logística, que detém área de porto seco em Santo André, o maior do 
Estado de São Paulo, triplicou o espaço destinado à armazenagem de produtos vindos 
de outros países.  
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35999-porto-seco-
triplica-area-em-santo-andre 
 
03/10 
 
MSC Cruzeiros renova parceria com o estacionamento no porto de Santos 
A MSC Cruzeiros anunciou a renovação da parceria com a administradora do terminal 
marítimo do porto de Santos, o Concais. Na próxima temporada nacional, os 
cruzeiristas que embarcarem com a armadora poderão estacionar seus veículos dentro 
do próprio porto, próximo à área de embarque e desembarque. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/35959-msc-
cruzeiros-renova-parceria-com-o-estacionamento-no-porto-de-santos 
 
Codeba aprova incentivo para exportações via Porto de Ilhéus 
A Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) aprovou nova deliberação que 
equipara as tarifas portuárias de armazenagem das exportações de longo curso e 
cabotagem do Porto de Ilhéus com a dos Portos de Salvador e Aratu-Candeias. A 
medida irá viabilizar a movimentação de novas cargas e assegurar a permanência de 
cargas já existentes no porto ilheense. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35967-codeba-aprova-
incentivo-para-exportacoes-via-porto-de-ilheus 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
 



07/10 
 
Empresas terceirizadas começam contratações para o Estaleiro Honório 
Bicalho 
Desde que a empresa QGI Brasil anunciou o começo da construção e montagem das 
plataformas P-75 e P-77 no Estaleiro Honório Bicalho, as contratações de 
trabalhadores por empresas terceirizadas começaram a acontecer de forma ainda 
mais efetiva no Município. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/36052-empresas-
terceirizadas-comecam-contratacoes-para-o-estaleiro-honorio-bicalho 
 
Wärtsilä fornecerá motor para navio de pesca norueguês 
O Wärtsilä 31, reconhecido pelo Guinness World Records como o mais eficiente motor 
diesel de 4 tempos do mundo, será o motor principal de um novo navio de pesca de 
cerco (purse seiner/trawler), que está sendo construído pelo estaleiro dinamarquês 
Karstensen Shipyard. O navio pesqueiro, da empresa norueguesa Peter Hepso Rederi 
AS, será o primeiro do mundo a contar com esse motor. O contrato foi assinado em 
setembro. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.kincaid.com.br/clipping/27920/Wrtsil-fornecer-m.html 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
05/10 
 
Google WiFi é o roteador que quer resolver os problemas da rede da sua casa 
O Google decidiu encarar um problema de muitas residências que é o sinal Wi-Fi 
irregular graças ao posicionamento indevido do roteador pela casa. Instalado na sala, 
muitas vezes ele é incapaz de levar uma boa conexão para os cômodos mais 
distantes. Por isso, a empresa criou o Google WiFi. 
 
Fonte: Olhar Digital 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/google-wifi-e-o-roteador-que-quer-resolver-os-
problemas-da-rede-da-sua-casa/62763 

 
EVENTOS/CURSOS 
 
3a. Conferência CBAM de Arbitragem e Mediação Marítima Novo!  
EVENTO GRATUITO – VAGAS LIMITADAS! 
Data: 26 de outubro de 2016 
Local: Plenário do Tribunal Marítimo 
Informações e Inscrições: cbam@cbam.com.br 
  
III Workshop Temas Contemporâneos do Direito Marítimo, Portuário e 
Aduaneiro  
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: 03 a 07 de Outubro.   
 
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) 
 


