
 

 

 

 

 

 
Período: 10 a 14 de Outubro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- 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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Marinha do Brasil promove XIV Simpósio de Segurança do Navegador 
Amador 
Entre os dias 20 e 23 de outubro, o Colégio Naval, em Angra dos Reis (RJ), sediará a 
XIV edição do Simpósio de Segurança do Navegador Amador. Promovido pela Marinha 
do Brasil, por intermédio da Diretoria de Portos e Costas, o simpósio tem como 
propósito transmitir experiência e conhecimentos de segurança, difundir a 
mentalidade marítima e divulgar os procedimentos previstos nas Normas da 

TRIBUNAL MARÍTIMO – TM 
Justiça e Segurança para Navegação 

82 Anos a Serviço da Comunidade Marítima Brasileira 
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CLIPPING DE NOTÍCIAS 

 



Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para 
Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas 
Náuticas (NORMAM-03/DPC). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/36094-marinha-do-
brasil-promove-xiv-simposio-de-seguranca-do-navegador-amador 
 
10/10 
 
Empresa de cruzeiros marítimos indenizará por acidente em show  
Passageiro que sofreu queda causada por artistas que promoviam espetáculo em 
navio será indenizado pela empresa responsável pelo cruzeiro, conforme decisão da 
27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve 
sentença proferida pela juíza Luciene Pontitolli Branco, da 4ª Vara Cível de Suzano. 
 
Fonte: jusbrasil 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://papini.jusbrasil.com.br/noticias/392761444/tjsp-empresa-de-cruzeiros-
maritimos-indenizara-por-acidente-em-show 
 
Vem aí a terceira edição da Conferência CBAM de Arbitragem e Mediação 
Marítima 
Em sua terceira edição, a Conferência CBAM de Arbitragem e Mediação Marítima terá 
lugar no dia 26 de outubro de 2016, das 8h45 às 13h, no Plenário do Tribunal 
Marítimo, no Rio de Janeiro. 
 
Fonte: CBAM 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://cbam.com.br/2016/10/07/vem-ai-a-terceira-edicao-da-conferencia-cbam-de-
arbitragem-e-mediacao-maritima/ 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
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Porto de Santos assina novo contrato para dragagem do canal 
A Dragabras Serviços de Dragagem será a responsável pela manutenção das 
profundidades do canal do Porto de Santos pelos próximos 12 meses. Executivos da 
empresa e da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp, a Autoridade 
Portuária) assinaram, na última segunda-feira (10), o contrato para a realização da 
obra. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36115-porto-de-santos-
assina-novo-contrato-para-dragagem-d 
 
13/10 
 
Terminal da ADM do Brasil será concluído em 5 meses 



A ADM do Brasil planeja concluir, em cinco meses, a modernização de seu terminal no 
Porto de Santos, especializado na movimentação de granéis sólidos e localizado na 
região da Ponta da Praia. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36097-terminal-da-
adm-do-brasil-sera-concluido-em-5-meses 
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Mudanças na Lei dos Portos?  
Associações dão início a uma nova etapa do “novo modelo de portos” 
Após apresentar ao governo um novo modelo de portos com propostas para reduzir a 
participação do poder público no setor (Leia no Guia), as entidades portuárias 
responsáveis pelo projeto iniciaram uma nova etapa: criar um ambiente de negócios 
mais atrativo no segmento portuário. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/mudancas-na-lei-dos-portos 
 
11/10 
 
Ibama libera funcionamento do Porto de Manaus 
Manaus (AM) - O Porto Privado de Manaus está funcionando, normalmente, desde a 
última sexta-feira (7), quando o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) liberou o funcionamento da estação portuária, um dia 
após a autarquia ter embargado as atividades no local. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2692/ibama-libera-funcionamento-do-
porto-de-manaus#.V_02UaOjmKw 
 
Governo vai alterar regulação de portos para atrair R$ 23 bi em 
investimentos 
Três anos após aprovar a nova Lei dos Portos, o governo se prepara para fazer uma 
série de mudanças no marco regulatório do setor. 
 
Fonte: Valor Econômico online * 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/brasil/4740843/governo-vai-alterar-regulacao-de-portos-
para-atrair-r-23-bi-em-investimentos 
*Para leitura a integra da matéria é necessário efetuar cadastro, gratuitamente, no site.  
 
São Francisco do Sul melhora em desempenho ambiental  
O Porto de São Francisco do Sul subiu da 14ª posição para a 7ª no ranking da Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), que avalia o índice de desempenho 
ambiental dos portos brasileiros. O questionário do índice é aplicado aos portos 
organizados desde 2012 e contempla 38 indicadores. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



https://portogente.com.br/noticias/portos-do-brasil/91143-sao-francisco-do-sul-
melhora-em-desempenho-ambiental 
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Setor portuário terá Rodada de Negócios em Angra 
No próximo dia 19 de outubro, Angra dos Reis terá a 1ª Sessão e Rodada de Negócios 
do Setor Portuário, promovida pelo Sebrae/RJ. O encontro entre fornecedores e 
compradores será no Iate Clube Aquidabã, a partir das 9h, tendo a Technip como 
empresa âncora. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36078-setor-portuario-
tera-rodada-de-negocios-em-angra 
 
Itajaí conquista prêmio Sustentabilidade Ambiental Aquaviária  
O Porto de Itajaí recebeu 99.37 pontos na avaliação do seu desempenho ambiental 
em auditoria realizada pela Agência Nacional dos Transportes Aquaviários (Antaq). O 
Índice de Desempenho Ambiental (IDA) tem a pontuação máxima de cem pontos e o 
Porto de Itajaí foi o segundo colocado no ranking da Agência Reguladora, ficando 
atrás apenas do Porto de São Sebastião, São Paulo. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/portos-do-brasil/91128-itajai-conquista-premio-
sustentabilidade-ambiental-aquaviaria 
 
Setor empresarial vai propor mudanças em Lei dos Portos 
Após a entrega das propostas ao Governo Federal para reduzir a participação do poder 
público no setor, o grupo que reúne entidades portuárias iniciou a segunda etapa dos 
trabalhos que têm como objetivo criar um ambiente de negócios mais atrativo no 
segmento portuário. Agora, a intenção é sugerir mudanças na Lei nº 12.815, a Lei dos 
Portos.  
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36087-setor-
empresarial-vai-propor-mudancas-em-lei-dos-portos 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
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Futuro do polo naval de Rio Grande apresenta incertezas 
A dependência de encomendas da Petrobras e as dúvidas quanto à direção que a 
estatal tomará no futuro deixam um ponto de interrogação quanto ao destino do polo 
naval de Rio Grande. As plataformas de petróleo que estão sendo feitas pelos 
estaleiros Ecovix, QGI e EBR (localizado em São José do Norte) garantem serviços 
para os próximos dois anos. Depois disso, o cenário é nebuloso. 
 
Fonte: Jornal do Comércio do RS 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/10/economia/525357-futuro-do-polo-naval-
de-rio-grande-apresenta-incertezas.html 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
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Polêmico Nobel para Bob Dylan: o que define alguém como escritor? 
Os palpites apontavam para o poeta sírio Adonis ou o escritor queniano Ngugi Wa 
Thiong’o, mas quem levou o Prêmio Nobel de Literatura foi o cantor americano de folk 
Bob Dylan, surpreendendo muitos escritores e gerando um debate nas redes sociais. 
 
Fonte: Isto é 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://istoe.com.br/polemico-nobel-para-bob-dylan-o-que-define-alguem-como-
escritor/?platform=hootsuite 
 
A Revista de Administração publicou novo fascículo (v. 51, n.4, 2016) 
A RAUSP é publicada pelo Departamento de Administração da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. 
 
Fonte: USP 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.revistas.usp.br/rausp/issue/view/9154 
 
13/10 
 
Unicamp lança 2 cursos gratuitos a distância 
A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), uma das melhores universidades do 
Brasil,  firmou parceira com a plataforma educacional Coursera para oferecer cursos 
em português. ...os dois primeiros cursos produzidos pela Unicamp são: 
Processamento Digital de Sinais e O Empreendedorismo e as Competências do 
Empreendedor. 
 
Fonte: Jornal do Comércio do RS 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://canaldoensino.com.br/blog/unicamp-lanca-2-cursos-gratuitos-a-distancia 
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
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LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016  
A Lei n. 13.303, de 30 de junho de 2016, versa sobre o estatuto jurídico da empresa 
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Parte substancial, 
mais da metade da Lei n. 13.303/2016, do artigo 27 ao 85, trata de licitações e 
contratos. A Lei n. 13.303/2016 prescreve um regime próprio de licitações e contratos 
para as estatais, que exclui o regime tradicional de licitações, direcionado para a 
Administração Pública em geral, baseado na Lei n. 8.666/1993, na Lei n. 10.520/2002 
(modalidade pregão) e na Lei n. 12.462/2012 (Regime Diferenciado de Contratações - 
RDC). Doutro lado, exclusivamente para as empresas públicas e sociedades de 
economia mista, a Lei n. 13.303/2016. 
 
Para leitura a íntegra da Lei: Clique aqui 



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
7ª. Edição do Curso de Direito Marítimo da Escola Superior de Advocacia - 
OAB/RJ Novo!  
Período: de 17 de outubro a 15 de dezembro de 2016 
Local: OAB/RJ 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/evento/18193-direito-maritimo- 
 
FUTURECOM 2016 Novo!  
O maior evento de TIC da América Latina. 
Data: de 17 a 20 de outubro de 2016 
Local: Transamérica EXPO SP 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
http://pt.futurecom.com.br/ 
 
3a. Conferência CBAM de Arbitragem e Mediação Marítima  
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 de 2016 
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 
 
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: 10 a 14 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) 
 


