
 

 

 

 

 

 
Período: 07 a 11 de Novembro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
Apresentações disponíveis!  
3ª Conferência CBAM de Arbitragem e Mediação Marítima!   
As apresentações em PDF dos palestrantes da 3ª Conferência CBAM de Arbitragem e 
Mediação Marítima já estão disponíveis! 
Para acessar: Clique aqui 
http://cbam.com.br/2016/11/08/3a-conferencia-cbam-de-arbitragem-e-mediacao-
maritima-arquivos-das-palestras/ 

Para visualizar a Galeria de Fotos do Evento, Clique aqui: 
http://cbam.com.br/2016/11/07/3a-conferencia-cbam-de-arbitragem-e-mediacao-
maritima/ 
 
- 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 de Novembro: Clique aqui 
https://www.marinha.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.  
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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  
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10/11 
 
Temporada de cruzeiros deve movimentar mais de 40 milhões na economia 
do AM 
Manaus está entre os dez destinos mais procurados pelos estrangeiros no país. A 
capital vai receber turistas dos EUA, Inglaterra e Canadá 
Manaus (AM) - Mais de 24 mil turistas devem desembarcar na capital amazonense 
durante a temporada de cruzeiros que, inicia neste mês de novembro e, vai até junho 
de 2017. A capital, que está entre os dez destinos mais procurados pelos estrangeiros 
no país, vai receber, em sua maioria, turistas dos Estados Unidos, Inglaterra e 
Canadá. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2745/temporada-de-cruzeiros-deve-
movimentar-mais-de-40-milhes-na-economia-do-am#.WCXKhfRd0dU 
 
08/11 
 
Novas normas para navegação de apoio trazem temor para a área 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) realiza, na próxima segunda-
feira, uma audiência pública em São Paulo para discutir a normatização de direitos e 
deveres de usuários e empresas de navegação de apoio, cabotagem e longo curso. 
Consultores criticam a possibilidade de intervencionismo do Estado na dinâmica do 
livre mercado. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/36493-novas-
normas-para-navegacao-de-apoio-trazem-temor-para-a-navegacao 
 
Transporte marítimo de químicos não foge à regra  
Navios em superoferta, mercado global em retração e indústria chinesa crescente 
arrastam para baixo os fretes de navios tanques  
Aumento da frota e retração do mercado foram as características mais marcantes da 
navegação internacional em containers durante o ano de 2016, de acordo com a 
última edição do relatório Chemical Forecaster, publicado pela consultoria global de 
navegação Drewry. A situação, no entanto, não foi exclusiva do setor. No terceiro 
trimestre de 2016, o transporte marítimo de químicos em navios tanques viu uma 
queda expressiva nas tarifas Spot. 
 
Fonte: Guia Marítimo 



Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/maritimo/transporte-maritimo-de-quimicos-
nao-foge-a-regra 
 
07/11 
 
IMO limita em 0,5% o teor de enxofre no combustível marítimo a partir de 
2020 
O Comitê de Proteção ao Meio Ambiente Marinho da IMO (MEPC) decidiu, por ocasião 
de sua 70ª Sessão, realizada na semana de 24 a 28 de outubro, reduzir o limite de 
teor de enxofre do óleo combustível marítimo de 3,5 % para 0,5% a partir de 01 de 
janeiro de 2020. 
 
Fonte: Syndarma 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.syndarma.org.br/materia.php?id=444 
 
Agências apostam em navios de cruzeiro 
A temporada de cruzeiros em Santos começa no próximo dia 14. Quatro navios terão 
escalas regulares no cais santista, mas, ao todo, o complexo portuário receberá 14 
embarcações durante os 70 dias de operação. Os números são inferiores aos do no 
ano passado, mas, apesar do cenário econômico incerto, os cruzeiros são uma boa 
opçao de viagem, avaliam agências de turismo. 
 
Fonte: AGEM 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.agem.sp.gov.br/midia/Turismo.jpg 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
11/11 
 
Investimento eleva operação no Porto de Aratu 
Responsável por 60% de toda a carga movimentada na Bahia, o Porto de Aratu, em 
Candeias (Região Metropolitana de Salvador), recebe até o final do ano investimentos 
de R$ 30 milhões em obras de manutenção e ampliação do porto, segundo a nova 
diretoria da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36529-investimento-
eleva-operacao-no-porto-de-aratu 
 
Problema em sistema da Anvisa atrasa pelo menos 30 atracações no Porto de 
Santos  
Ao menos 30 navios aguardam para atracar no Porto de Santos desde a última sexta-
feira. O processo é prejudicado por problemas no sistema central da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), um dos órgãos responsáveis pela liberação das 
cargas e das embarcações que operam no complexo marítimo. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36522-problema-em-
sistema-da-anvisa-atrasa-pelo-menos-30-atracacoes-no-porto-de-santos 



10/11 
 
Appa mostra em Guarapuava e Ponta Grossa as inovações no setor portuário 
A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) apresentou na última 
segunda e terça-feira (07 e 08), em Guarapuava e Ponta Grossa, os investimentos 
públicos e privados para melhorar a logística... 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.kincaid.com.br/clipping/28179/Appa-mostra-em-Guara.html 
 
09/11 
 
Suape completa 39 anos com números positivos 
O Complexo Industrial Portuário de Suape completou 38 anos na segunda-feira (7/11) 
com muitos motivos para comemorar. A administração do Complexo mantém a curva 
de crescimento na movimentação de cargas, acumula e recebe novos investimentos 
de diferentes segmentos e inicia, no mês do aniversário, a operação do novo terminal 
de açúcar. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/portos-do-brasil/91513-suape-completa-39-anos-
com-numeros-positivos 
 
08/11 
 
As regras para a definição do calado do complexo santista 
Para não correr o risco das embarcações rasparem no leito, sob o risco de baterem 
seu casco em alguma rocha ou objeto (e até naufragar), uma medida de segurança é 
adotada. O navio deve manter uma distância segura do leito marítimo (ou fluvial). 
Para isso, é definido um limite da profundidade a ser atingida por seu casco 
(especificamente, por sua quilha). A altura da parte do casco que permanece 
submersa é o calado desse cargueiro. 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/as-regras-para-
a-definicao-do-calado-do-complexo-santista-
1/?cHash=7134b22e3594c96c7a71045aee0d838f 
 
Governo busca desenvolvimento da economia por meio de hidrovias 
O tema foi abordado pelo vice-governador, Carlos Fávaro, em agenda na Argentina, 
na última semana 
Com o objetivo de conhecer os portos e empresas da América do Sul interessadas em 
importar produtos de Mato Grosso por meio de uma rota hidroviária, o vice-
governador, Carlos Fávaro, integrou um grupo que esteve na Argentina, ente os dias 
03 e 05 de novembro.  
 
Fonte: 24 Horas News 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.24horasnews.com.br/noticias/ver/governo-busca-desenvolvimento-da-
economia-por-meio-de-hidrovias.html 
 



07/11 
 
Taxa portuária gera disputa milionária 
Recintos alfandegários têm travado uma disputa milionária contra a taxa exigida pelos 
terminais portuários para separação e entrega de cargas importadas, após a descarga 
do navio. No Porto de Santos (SP), o valor máximo da taxa chamada de Terminal 
Handling Charge (THC2) é de R$ 123 por contêiner. De janeiro a agosto, 
desembarcaram pelo porto paulista 790.831 contêineres importados. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36405-taxa-portuaria-
gera-disputa-milionaria 
 
Ministro dos Transportes assina em Porto Velho contrato para dragagem do 
rio Madeira 
O assessor especial do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Miguel de 
Souza, informou na última terça-feira (1) à diretoria executiva da Sociedade de Portos 
e Hidrovias do Estado de Rondônia (Soph) que o ministro Maurício Quintela assinou 
ontem, quinta-feira (3), durante a inauguração do tráfego da segunda pista do 
viaduto do Trevo do Roque, às 10h, em Porto Velho, o contrato para dragagem do rio 
Madeira, transformando-o efetivamente em uma hidrovia. O governador Confúcio 
Moura também participa do ato inaugural. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36353-ministro-dos-
transportes-assina-em-porto-velho-contrato-para-dragagem-do-rio-madeira 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
08/11 
 
Wilson Sons Ultratug recebe segundo PSV 5.000 de sua frota 
A Wilson Sons Ultratug Offshore recebeu, na última quinta-feira (3), o segundo PSV 
5.000 da frota da companhia. Construída pela Wilson Sons Estaleiros no Guarujá (SP), 
a embarcação WS Pinguim foi encomendada na sexta rodada do Programa de 
Renovação da Frota de Apoio Marítimo da Petrobras (Prorefam). 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/36464-wilson-sons-
ultratug-recebe-segundo-psv-5-000-de-sua-frota 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
11/11 
 
ONU oferece bolsas para curso de Direito Internacional na Holanda 
A Organização das Nações Unidas (ONU) disponibiliza bolsas para o curso de Direito 
Internacinal na Holanda para estudantes de todo o mundo. O curso terá duração de 6 
semanas. Todas as aulas serão ministradas em inglês no Palácio da Paz, em Haia.  Ele 
é voltado para profissionais qualificados (principalmente de governos e professores de 



leis internacionais) e professores de países emergentes e em desenvolvimento. As 
inscrições se estendem até 16 de dezembro. 
 
Fonte: O Povo Online   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://empregosecarreiras.opovo.com.br/universidades/noticias/2016/11/145,569894
6/onu-oferece-bolsas-para-curso-de-direito-internacional-na-holanda.html 
 
10/11 
 
10 sites que oferecem aulas gratuitas de português 
Em alguns sites, o internauta não precisa fazer nenhum cadastro e pode acessar a 
100% do material livremente. Outras opções exigem apenas a criação de um usuário 
para assistir às aulas e realizar os exercícios gratuitamente. Há também alternativas 
que oferecem parte do conteúdo grátis, mas cobra taxas mensais ou anuais para o 
acesso a áreas e materiais exclusivos. 
 
Fonte: Canal do Ensino  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://canaldoensino.com.br/blog/10-sites-que-oferecem-aulas-gratuitas-de-
portugues 
 
08/11 
 
‘WhatsApp da terapia’ chega ao Brasil 
O novo aplicativo Fala Freud funciona como um um 'WhatsApp da terapia', conectando 
pacientes a psicólogos por meio de mensagens criptografadas 
Um aplicativo que funciona como um ‘WhatsApp da terapia’ acaba de ser lançado no 
Brasil. De acordo com informações da revista Exame, o Fala Freud foi criado pelos 
brasileiros Yonathan Yuri Faber e Renan Tupin e tem como objetivo a  orientação 
psicológica.  
 
Fonte: Veja online  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://veja.abril.com.br/saude/whatsapp-da-terapia-chega-ao-brasil/ 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
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: 07 a 11 de Novembro.   
 
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) 
 


