
 

 

 

 

 

 
Período: 17 a 21 de Outubro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Você não precisa ter medo da BIBLIOTECA! 
A BIBLIOTECA DO TRIBUNAL MARÍTIMO PROMOVE TREINAMENTO GRATUITO 
SOBRE AS SUAS FUNCIONALIDADES!   
Durante o treinamento você poderá desfrutar de atendimento exclusivo sobre os 
recursos online da Biblioteca do TM, saber como acessar às suas Bases de Dados 
especializadas e os Livros Digitais da Rede BIM, tirar dúvidas de como realizar 
empréstimo e devolução de materiais e muito mais! 
 
Para acessar a agenda disponível: Clique aqui 
https://www.marinha.mil.br/tm/?q=treinamentos_gratuitos 
 
- Está no ar a 3a. edição dos "Sumários Correntes" de nossa Biblioteca!  
Nele é possível conferir a atualização dos principais periódicos que temos assinatura! 
Para acessar o Sumário das publicações: Clique aqui 
https://www.marinha.mil.br/tm/?q=biblioteca_cat_publicacoes_periodicas 
 
- 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 
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Tokarski destaca potencial do transporte aquaviário brasileiro em palestra na 
IX PIANC-COPEDEC 
O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, Adalberto 
Tokarski, proferiu ontem (17) uma das palestras principais da IX PIANC/COPEDEC 
(Conferência Internacional de Engenharia Costeira e Portuária em Países em 
Desenvolvimento), que está sendo realizada de 16 a 21 de outubro, no Rio de Janeiro. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36158-tokarski-
destaca-potencial-do-transporte-aquaviario-brasileiro-em-palestra-na-ix-pianc-
copedec 
 
18/10 
 
Emendas à Convenção do Trabalho Marítimo - MLC 2006 entrarão em vigor 
em 18/01/2017 
A Convenção do Trabalho Marítimo (MLC 2006) entrou em vigor internacionalmente 
em 23 de Agosto de 2013. Embora o Governo Brasileiro ainda não a tenha ratificado, 
os navios de registro brasileiro em viagens internacionais poderão ser exigidos no que 
diz respeito ao cumprimento da Convenção. 
 
Fonte: Syndarma 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.syndarma.org.br/materia.php?id=442 
 
17/10 
 
Crise afeta temporada de cruzeiros e poucos navios farão escala em Santos 
Crise e concorrência derrubam movimento no terminal turístico; expectativa é de 
queda de até 60% no número de passageiros 
A crise econômica somada à falta de competitividade diante de outros destinos 
confirmam as expectativas de uma temporada de cruzeiros bem mais enxuta. No 
próximo mês, os primeiros navios começam a chegar, em número menor do que na 
temporada passada. 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/kqHO305pCYY 
 
Navio gêmeo do Titanic pode virar um 'parque temático' submerso na Grécia 
Naufrágio do HMHS Britannic aconteceu durante a Primeira Guerra, no Canal de Kea 



RIO - Cem anos após seu naufrágio, em plena Primeira Guerra Mundial, um navio 
gêmeo do Titanic pode ressurgir como um parque temático para mergulhadores. Essa 
é a proposta de Yiannis Tsavelakos, dono de um clube de mergulho grego, para os 
escombros do HMHS Britannic. 
 
Fonte: O Globo On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/boa-viagem/navio-gemeo-do-titanic-pode-virar-um-parque-
tematico-submerso-na-grecia-20302402 
 
Regulamentação ambiental para armação se aproxima 
Ainda envolvida em uma de suas piores crises, a navegação marítima se vê na 
iminência de ter seus custos aumentados. Com a definição do marco regulatório que 
impõe regras mais rígidas na emissão de gases na atmosfera, será necessário 
investimento pesado para a sua diminuição e controle. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/artigos/36119-regulamentacao-
ambiental-para-armacao-se-aproxima 
 
Salvador deve receber 155 mil pessoas na temporada de cruzeiros 
Chegada das embarcações começa a partir deste domingo (16). 
Outro porto na Bahia, o de Ilhéus, deve receber 59 mil passageiros. 
A temporada de cruzeiros na Bahia começa neste domingo (16) com previsão de 
término para o dia 16 de abril. No Porto de Salvador, no bairro do Comércio, a 
expectativa é de que desembarquem 155 mil passageiros, segundo informações da 
Companhia das Docas da Bahia (Codeba) e da Bahiatursa. 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/10/salvador-deve-receber-155-mil-pessoas-
na-temporada-de-cruzeiros.html 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
21/10 
 
ANTAQ apresenta Sistema Eletrônico de Informações a autoridades 
portuárias 
A ANTAQ realizou em sua sede, em Brasília, em 17 e 18 de outubro último, a 
apresentação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para as autoridades 
portuárias. O evento contou com a participação do secretário-geral da ANTAQ... 
 
Fonte: ANTAQ  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/qg3e305ptz0 
 
20/10 
 
Porto de Santos terá três modelos para pesquisas 



O Porto de Santos contará com três modelos físicos – um modelo geral do estuário, 
uma bacia de ondas 3D e um canal de ondas 2D – para estudar as condições de 
navegação de seu canal, a implantação de novos terminais e a eficiência de obras de 
proteção costeira, a fim de reduzir a erosão verificada nos últimos anos nas praias da 
orla. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.kincaid.com.br/clipping/28015/Porto-de-Santos-ter.html 
 
19/10 
 
Normas da Pianc são diretrizes para criação de projetos 
Há normas específicas para a elaboração de projetos de terminais portuários, quer 
eles estejam em Santos ou em Roterdã, nos Países Baixos, para a definição das 
dimensões de um berço de atracação e determinar a altura mínima que deve existir 
entre o fundo do canal de navegação e o casco de um navio. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36168-normas-da-
pianc-sao-diretrizes-para-criacao-de-projetos 
 
Porto de Paranaguá investe R$ 1,3 milhão em segurança no Cais de 
Inflamáveis 
O Porto de Paranaguá está investindo R$ 1,3 milhão em obras que darão mais 
segurança às operações no Cais Público de Inflamáveis. A intervenção, já em fase 
final, prevê a troca dos dez cabeços de amarração do píer, além da instalação de 
defensas e chapas expandidas nos berços. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36187-porto-de-
paranagua-investe-r-1-3-milhao-em-seguranca-no-cais-de-inflamaveis 
 
Alinhando ações para Rio Tietê  
Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estiveram 
no Departamento Hidroviário de São Paulo (DHSP), na semana passada, a fim de 
discutir as ações previstas nos convênios celebrados entre as duas instituições. Na 
pauta, os próximos passos para garantir o andamento das obras na nova Ponte 
Ferroviária Ayrosa Galvão, a construção do Atracadouro de Bariri, a proteção de 
pilares em pontes e a reforma de flutuantes. 
 
Fonte: Portos Gente  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/91236-alinhando-acoes-para-
rio-tiete 
 
Governo confirma concessão da dragagem dos portos à iniciativa privada 
O Governo Federal vai repassar, à iniciativa privada, a gestão da dragagem dos portos 
brasileiros. A ideia é transferir o serviço no segundo semestre do próximo ano, 
inicialmente nos grandes complexos marítimos do País, como Santos, Paranaguá (PR) 
e Rio de Janeiro. 
 



Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36162-governo-
confirma-concessao-da-dragagem-dos-portos-a-iniciativa-privada 
 
Congresso aprova crédito para instalação de porto público no Amazonas 
O Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira (18) a liberação de R$ 2,1 milhões do 
Orçamento da União aos ministérios da Defesa e dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil. O Projeto de Lei do Congresso (PLN) 9/2016 vai agora à sanção. 
 
Fonte: Painel de Notícias 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://painelnoticias.com.br/geral/105095/congresso-aprova-credito-para-
instalacao-de-porto-publico-no-amazonas 
 
18/10 
 
Engenharia portuária  
O secretário-executivo do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Fernando 
Fortes, participou na manhã desta segunda-feira (17/10), da 9ª edição da Conferência 
Quadrienal de Engenharia Costeira e Portuária em Países em Desenvolvimento (IX 
Pianc – Copedec), no Rio de Janeiro. O tema este ano é “Aperfeiçoando o Transporte 
Aquaviário e o Desenvolvimento Costeiro – O desafio de alcançar soluções 
integradas”. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/dia-a-dia/91221-engenharia-portuaria 
 
Operação detecta risco de acidente nos portos de Barcarena 
Ação identificou irregularidades em atividades de 3 empresas e perigo para 
trabalhadores 
Uma operação da Superintendência Regional do Trabalho no Pará, em parceria com a 
Polícia Rodoviária Estadual, detectou risco de acidentes para os trabalhadores em 
atividades de três empresas que atuam nos portos de Vila do Conde, em Barcarena. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2705/operao-detecta-risco-de-acidente-
nos-portos-de-barcarena#.WAZXLvRd0dU 
 
17/10 
 
Porto do Açu participa de conferência Internacional portuária  
O Porto do Açu é um dos participantes da 9ª Conferência Internacional de Engenharia 
Costeira e Portuária em Países em Desenvolvimento (Pianc-Copedec), que será 
realizada no Rio de Janeiro entre os dias 16 e 21 deste mês. O tema desta edição é 
“Aperfeiçoando o Transporte Aquaviário e o Desenvolvimento Costeiro – O desafio de 
alcançar soluções integradas”. O evento é uma oportunidade para que os profissionais 
das áreas de engenharia costeira, portuária e de navegação se reúnam e 
compartilhem experiências e conhecimento. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/91195-porto-do-acu-participa-
de-conferencia-internacional-portuaria 
 
Porto do Pecém se prepara para receber megacargueiros 
Principal equipamento de infraestrutura logística no Estado, o Porto do Pecém vem 
recebendo sucessivos investimentos voltados para o aumento de sua capacidade de 
operação. Com a recente ampliação do Canal do Panamá, a expectativa é que, em 
breve, o porto cearense se torne um ponto de parada dos maiores cargueiros do 
mundo, tornando-se um hub (centro de conexões) de contêineres do País. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36155-porto-d-pecem-
se-prepara-para-receber-megacargueiros 
 
Governo amplia em 25 anos contratos de portos – R$ 500 milhões em 
investimentos 
O Governo do Presidente Michel Temer já tem em vista os primeiros anúncios de 
grande porte a serem feitos no setor de logística, que devem ocorrer tão logo ele 
volte da sua viagem para Índia e Japão — que dura até o dia 21. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2701/governo-amplia-em-25-anos-
contratos-de-portos-r-500-milhes-em-investimentos#.WAUfo_Rd0dU 
 
ZPE do Ceará é recomendada em relatório do Financial Times 
O Financial Times apontou, em seu novo relatório FDI Intelligence, a Zona de 
Processamento de Exportações (ZPE) do Pecém, no Ceará, como um projeto 
altamente recomendável aos investidores estrangeiros. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36130-zpe-do-ceara-e-
recomendada-em-relatorio-do-financial-times 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
19/10 
 
México planeja construir o maior estaleiro da América Latina 
O Porto de Progreso, localizado em Yucatán, México, planeja ter o maior e mais 
moderno estaleiro na América Latina após a conclusão de um projeto de US$ 71 
milhões. 
 
Fonte: Portal Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portalmaritimo.com/2016/10/19/mexico-planeja-construir-o-maior-estaleiro-
da-america-latina/ 
 
18/10 
 
Entregue navio chinês de nova geração usado para treinamento 



Dalian, 18 out (Xinhua) -- Um navio chinês de nova geração usado para treinamento 
foi entregue domingo na cidade portuária de Dalian, da Província de Liaoning, no 
norte. O navio de longo percurso custou 340 milhões de yuans (US$ 50 milhões) e é o 
mais avançado da China para treinamento em cruzeiro. 
 
Fonte: portuguese.people 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://portuguese.people.com.cn/n3/2016/1018/c309810-9128822.html 
 
17/10 
 
Mudança de eixo 
Demanda por embarcações fluviais e de rebocadores movimenta estaleiros, 
fornecedores e empresas de logística... 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/35986-mudanca-de-
eixo 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
21/10 
 
Como exercitar a criatividade? Aprenda com essas 23 dicas de sucesso 
A criatividade permite que você encontre novos modos de fazer as mesmas coisas, ou 
seja, inove tanto nos processos internos quanto no atendimento ao cliente, criação de 
promoções, oferecimento de produtos e serviços etc. 
Então, quer saber como estimular a sua criatividade? 
 
Fonte: saia do lugar 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://saiadolugar.com.br/como-exercitar-a-
criatividade/?utm_content=40015969&utm_medium=social&utm_source=twitter 
 
18/10 
 
Livro mostra meios de transporte no Rio de Janeiro  
Mais de 150 fotos garimpadas dos principais acervos iconográficos: Arquivos Geral da 
Cidade e Nacional, Biblioteca Nacional, Fundação Casa de Rui Barbosa, os institutos 
Moreira Salles e Pereira Passos e da Rio Trilhos prometem levar o leitor a uma 
verdadeira viagem no tempo. Nas 280 páginas do livro também há charges e anúncios 
publicados em jornais de antigamente e de coleções particulares. De 1808 aos dias de 
hoje. Do transporte mais primitivo como cadeirinhas ou bicicletas aos modernos 
Metrô, Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e, de novo, as bikes... 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/91212-livro-mostra-meios-de-
transporte-no-rio-de-janeiro 
 
17/10 
 
Aplicativo que permite emprestar carros é lançado no Brasil 



O Uber foi pioneiro no conceito de compartilhamento de carros, mas não resolveu o 
problema de quem tem um veículo que não é utilizado o tempo todo. Foi pensando 
nisso que foi lançado o Parpe, serviço de empréstimo e compartilhamento de carros, 
disponível em todo o país. 
 
Fonte: Olhar Digital 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://olhardigital.uol.com.br/pro/noticia/aplicativo-que-permite-emprestar-carros-e-
lancado-no-brasil/63121 
 
12 aplicativos grátis para aprender um novo idioma 
Do inglês ao japonês, diversos aplicativos ajudam a colocar em dia os estudos e a 
prática de um novo idioma, seja com exercícios para ampliar o vocabulário, 
treinando situações de rotina ou colocando o usuário para jogar. Segue lista de 12 
aplicativos para você que busca reforçar ou iniciar o aprendizado em alguma língua. 
 
Fonte: Canal do Ensino 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://canaldoensino.com.br/blog/12-aplicativos-gratis-para-aprender-um-novo-
idioma 
 
Por que uma biblioteca na Califórnia está emprestando outras coisas além de 
livros  
Em Sacramento, na Califórnia, unidade pública tem à disposição videogames, 
ferramentas, máquinas para produção artesanal e até instrumentos musicais  
Uma das unidades, (...), inaugurou em 2015 um serviço pouco ortodoxo para uma 
biblioteca. Agora, eles também fazem empréstimo de coisas - algumas só podem ser 
usadas dentro da biblioteca, enquanto outras podem ser levadas para casa. 
 
Fonte: nexo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/10/17/Por-que-uma-biblioteca-na-
Calif%C3%B3rnia-est%C3%A1-emprestando-outras-coisas-al%C3%A9m-de-livros 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
7ª. Edição do Curso de Direito Marítimo da Escola Superior de Advocacia - 
OAB/RJ  
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- 
 
I Encontro Internacional sobre Estratégia e Economia Azul Novo! 
EVENTO GRATUITO – VAGAS LIMITADAS! 
Data: 26 de outubro de 2016 
Local: Auditório da UNIFESP – Santos - SP 
Informações e Inscrições: www.direitodomar.org 
 
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 
 
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 
 
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/ 
 
II Congresso Brasileiro de Direito do Mar Novo! 
Date: 25-26 de maio de 2017 
Local: Salvador – BA 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
http://www.ibdmar.org/2016/10/ii-congresso-brasileiro-de-direito-do-mar/ 
 
XX International Congress of Maritime Arbitrators  
Date: 25-29 september de 2017 
Local: Copenhagen - Denmark  
More informations: http://icma2017copenhagen.org 
 
CLIPPING SEMANAL – Período: 17 a 21 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) 
 


