
 

 

 

 

 

 
Período: 24 a 27 de Outubro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- 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 
 
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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Não há motivos para incentivar o fim do acordo marítimo com o Chile 
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CLIPPING DE NOTÍCIAS 

 



Embora algumas instituições questionem a eficácia de acordos bilaterais para o 
desenvolvimento do comércio global e das economias diretamente envolvidas, 
acreditamos que as regras existem para serem cumpridas, especialmente se podem 
gerar novos negócios e estimular o crescimento mútuo. 
 
Fonte: Uol 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2016/10/27/nao-ha-motivos-para-
incentivar-o-fim-do-acordo-maritimo-com-o-chile.htm 
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Governo volta a discutir direitos e deveres no transporte aquático 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) reabriu consulta e audiência 
públicas, no período de 24 de outubro a 25 de novembro, para o envio de propostas 
sobre os direitos e deveres dos usuários, dos agentes intermediários e das empresas 
que operam nas navegações de apoio marítimo, apoio portuário, cabotagem e longo 
curso. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36268-governo-volta-a-
discutir-direitos-e-deveres-no-transporte-aquatico 
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Marinha informa sobre nova convenção de controle da água de lastro  
A partir de 8 de setembro de 2017 passa a vigorar mundialmente a Convenção 
Internacional para o Controle e Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimentos dos 
Navios. Com esta medida, os navios enquadrados na Convenção precisarão instalar 
um Sistema de Tratamento de Água de Lastro para cumprir as normas estabelecidas 
nas Regras constantes desta Convenção. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/91279-marinha-informa-
sobre-nova-convencao-de-controle-da-agua-de-lastro 
 
Tem início a reunião da IMO que definirá regras para poluição marítima 
O Comitê de Proteção ao Ambiente Marítimo da Organização Marítima Internacional 
(IMO) iniciou nesta segunda-feira 24) reunião para debater um conjunto de normas 
para emissão de poluentes no transporte marítimo. Atualmente, o bunker tem 3,5% 
teor de enxofre. A partir de 2020, deveriam passar a ter 0,5%. A reunião termina no 
dia 28. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/36226-comeca-
hoje-a-reuniao-da-imo-que-definira-regras-para-poluicao-maritima 
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Porto de Natal comemora 84 anos  
A Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) comemorou, no dia 24 último, o 
aniversário do Porto de Natal, que teve decreto de criação publicado no Diário Oficial 
da União em 21 de outubro de 1932, assinado pelo presidente Getúlio Vargas, à 
frente do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. A 
inauguração oficial só ocorreu em 24 de outubro daquele ano. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/portos-do-brasil/91309-porto-de-natal-comemora-
84-anos 
 
Movimentação de cargas no Porto de Antonina aumenta 94% em 2016 
A movimentação de cargas pelo Porto de Antonina registrou um aumentou de 94% 
entre os meses de janeiro e outubro de 2016, com 1.055.611 de toneladas. Em 2015, 
haviam sido movimentadas por Antonina 544.082 toneladas. Entre os principais 
produtos que passam pelo Porto estão a exportação de açúcar e de farelo de soja e a 
importação de fertilizantes. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36265-movimentacao-
de-cargas-no-porto-de-antonina-aumenta-94-em-2016 
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Hidrovia do Tietê receberá R$ 473 milhões de investimentos federais em 
obras para garantir navegabilidade 
O governo federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), prevê investimentos de R$ 473,4 milhões em obras e serviços na 
hidrovia do Tietê. Na última semana, técnicos do órgão estiveram no Departamento 
Hidroviário de São Paulo (DHSP), com o objetivo de discutir convênios celebrados 
entre as duas instituições. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36244-hidrovia-do-
tiete-recebera-r-473-milhoes-de-investimentos-federais-em-obras-para-garantir-
navegabilidade 
 
Porto precisa planejar ações contra o aumento do nível do mar 
As medidas que serão necessárias para evitar os impactos das mudanças climáticas 
no Porto de Santos devem, obrigatoriamente, passar por um planejamento que vai 
definir o cenário para os próximos 50 e 100 anos. No entanto, ações consideradas 
simples, que já podem ser tomadas pela iniciativa privada, são capazes de minimizar 
futuros problemas. Entre elas, estão as obras de levantamento de cais, além do uso 
racional de água e energia elétrica. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36254-porto-precisa-
planejar-acoes-contra-o-aumento-do-nivel-do-mar 
 



Terminal Portuário de Macaé amplia área e terá terminais de apoio offshore, 
multiuso e de granéis líquidos 
O Tepor – Terminal Portuário de Macaé vai ampliar sua área offshore. Além do 
terminal de apoio logístico ao segmento de petróleo e gás – o primeiro na cidade de 
Macaé (RJ) totalmente privado –, o projeto terá um terminal multiuso para cargas em 
geral e um terminal de granéis líquidos, capaz de receber unidades flutuantes de 
regaseificação. O Tepor ingressará no Inea (Instituto Estadual do Ambiente) com o 
pedido da alteração da licença ambiental Prévia (LP) obtida em junho, com a 
respectiva inclusão da ampliação na licença ambiental. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36236-terminal-
portuario-de-macae-amplia-area-e-tera-terminais-de-apoio-offshore-multiuso-e-de-
graneis-liquidos 
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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... A ANTAQ passou a usar o sistema de gestão de processos e documentos 
eletrônicos (SEI) em janeiro de 2016, após firmar acordo com no Ministério do 
Planejamento. Hoje, no âmbito do governo federal, cerca de 90 órgãos e entidades 
federais já aderiram ao SEI. Desses, pelo menos 30 já estão utilizando o sistema e 
outros 60 estão em processo de implantação. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36210-antaq-
apresenta-sistema-eletronico-de-informacoes-a-autoridades-portuarias 
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Uma chance para o setor naval 
Com 2 estaleiros de 3ª geração, Pernambuco pode sair na frente e atrair grandes 
encomendas.  
Após um longo período de crise, o setor naval se prepara para entrar numa 
perspectiva de retomada no próximo ano, a partir de mudanças do mercado como as 
propostas para a política de conteúdo local e para a exploração do pré-sal. O próprio 
aquecimento da economia nacional também abre novas perspectivas para o setor, que 
já chegou a ter 82 mil pessoas empregadas em 2014 e, agora, chega a pouco mais de 
40 mil no País. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/36241-uma-chance-
para-o-setor-naval 
 
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- 
 
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: 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: 24 a 27 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) 
 


