
 

 

 

 

 

 
Período: 14 a 18 de Novembro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
Dia 16 de novembro, foi o Dia Nacional da Amazônia Azul!  
No dia 16 de novembro a Marinha do Brasil celebrou o “Dia Nacional da Amazônia 
Azul”. Sancionada pela Lei n° 13.187, de 11 de novembro de 2015, a data foi 
escolhida em homenagem à entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre 
Direito do Mar, em 16 de novembro de 1994. A Amazônia Azul tem uma dimensão de 
mais de 4,5 milhões de km2, que equivalem a 52% do nosso território. São 3,6 
milhões de km2, correspondentes à Zona Econômica Exclusiva, acrescidos de 
aproximadamente 900 mil km2 de Plataforma Continental, que se estendem além das 
200 milhas náuticas.  
 

Para conferir os detalhes: Clique aqui 
https://www.marinha.mil.br/node/3393 
 
- Inscreva-se para os treinamentos gratuitos presenciais oferecidos pela 
Biblioteca do TM!  Durante o treinamento você poderá desfrutar de atendimento 
exclusivo sobre os recursos online da Biblioteca, 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  
 
CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO  
 
17/11 
 
Antaq aumenta prazo de consulta a usuários e empresas de navegação 
marítima e de apoio 
Agência está recebendo contribuições para proposta de norma que estabelece direitos 
e deveres no setor 
A Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) prorrogou o período da 
consulta pública sobre a proposta de norma que dispõe sobre os direitos e deveres 
dos usuários, agentes intermediários e empresas que operam nas navegações de 
apoio marítimo, apoio portuário, cabotagem e longo curso, e estabelece infrações 
administrativas.  
 
Fonte: Confederação Nacional do Transporte 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/Noticia/antaq-aumenta-prazo-de-consulta-a-
usuarios-e-empresas-de-navegacao-maritima-de-apoio 
 
15/11 
 
Acidente – Naufrágio em Pernambuco pode ter sido causado por recifes 
O ponto do Litoral Norte onde o navio Navemar XII naufragou, na noite do último 
sábado (12), exige cuidados redobrados para quem navega. A avaliação é de 
especialistas ouvidos pela Folha de Pernambuco, que apontam, entre outros itens, a 
presença de recifes na região – nem todos, necessariamente, indicados em cartas 
náuticas. 
 
Fonte: Portal Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portalmaritimo.com/2016/11/15/acidente-naufragio-em-pernambuco-pode-
ter-sido-causado-por-recifes/#more-26591 
 
14/11 
 
CDC não se aplica a disputa de empresas sobre dano de carga em transporte 
marítimo 
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu o recurso de uma 
transportadora para rejeitar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) 
em disputa de empresas relacionada a transporte marítimo de contêineres. Segundo a 
empresa contratante, a carga foi danificada no transporte. 
 
Fonte: LEX Magister 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



http://www.lex.com.br/noticia_27220993_CDC_NAO_SE_APLICA_A_DISPUTA_DE_EM
PRESAS_SOBRE_DANO_DE_CARGA_EM_TRANSPORTE_MARITIMO.aspx 
 
Transportadores aquaviários cobram medidas para enfrentamento a piratas 
Entidades propõem ações integradas entre órgãos competentes e pedem criação da 
Polícia Hidroviária. 
Os riscos a passageiros e tripulação, os prejuízos milionários (da ordem de R$ 100 
milhões em 2015) e os impactos negativos para os negócios (com perda de 
credibilidade sobre a segurança do serviço e aumento dos custos com seguros) 
preocupam cada vez mais os operadores do transporte aquaviário na região 
amazônica. 
 
Fonte: intelog 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/R5KZ306e5UL 
 
Número de cruzeiros cai pela metade em 4 anos; nova temporada começa 
Em 2012, temporada contava com 15 navios; neste ano são apenas 7. 
Número de passageiros que embarcam em Santos será 42% menor.  
A nova temporada de cruzeiros começa, neste domingo (13), no Porto de Santos, no 
litoral de São Paulo, considerado o maior da América Latina. Isso porque o primeiro 
navio em trânsito atraca no cais santista. No Brasil, a temporada começa oficialmente 
no dia 21. Porém, tanto em Santos como em todo o país, o setor de cruzeiros passa 
por uma crise. Em quatro anos, houve uma queda de 54% no número de navios de 
cruzeiros regulares na costa brasileira. 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2016/11/numero-de-cruzeiros-diminui-
46-em-4-anos-nova-temporada-comeca.html 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
17/11 
 
Tecon Salvador vai duplicar cais principal 
O Terminal de Contêineres (Tecon) do Porto de Salvador, operado pela Wilson sons, 
assinou nesta quarta-feira (16) um aditivo contratual com o Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil que vai permitir a ampliação do cais principal de 
357 metros para 800 metros nos proximos anos. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36587-tecon-salvador-
vai-duplicar-cais-principal 
 
Empresa vai investir R$ 134 milhões em terminal no Porto de Paranaguá 
A Fospar, empresa que movimenta fertilizantes em um terminal no Porto de 
Paranaguá, vai investir R$ 134 milhões na ampliação da sua estrutura no terminal que 
opera no porto paranaense. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36585-empresa-vai-
investir-r-134-milhoes-em-terminal-no-porto-de-paranagua 
 
16/11 
 
FIEPA discute competitividade dos portos 
A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) reuniu representantes da 
Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), empresários e usuários de portos 
para tratar de questões de logística e assuntos ligados à Lei dos Portos, 
competitividade e produtividade do setor. 
 
Fonte: Portal Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portalmaritimo.com/2016/11/16/fiepa-discute-competitividade-dos-
portos/#more-26612 
 
Porto do Santos cria sistema 3D para mapear cargas 
As cargas perigosas do Porto do Santos (SP), o maior da América Latina, vão passar a 
ser monitoradas em todos os terminais para evitar incêndios de grande porte, como 
os ocorridos em 2015 e 2016.Um mapa em três dimensões, com dados atualizados 
on-line sobre o que há em cada um dos cerca de 80 mil contêineres armazenados no 
porto mensalmente, passará a estar disponível para que o porto possa dar mais 
agilidade no combate a incêndios. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36569-porto-do-santos-
cria-sistema-3d-para-mapear-cargas 
 
14/11 
 
Porto do Rio Grande registra crescimento entre janeiro e outubro 
O Porto do Rio Grande comemora em 15 de novembro mais um aniversário de sua 
estrutura pública, o Porto Novo. São 101 anos de atividades ininterruptas. A 
comemoração torna-se dupla quando também registra-se o crescimento na 
movimentação do complexo portuário. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36555-porto-do-rio-
grande-registra-crescimento-entre-janeiro-e-outubro 
 
Custos da movimentação portuária no BR  
Estudo pode auxiliar na tomada de decisões para ampliação da infraestrutura logística 
no país 
A Empresa de Planejamento e Logística (EPL), em parceria com a Agência de 
Transportes Aquaviários (Antaq), iniciou uma pesquisa para diagnosticar os custos de 
movimentação portuária para diversos tipos de cargas em todas as regiões do país. 
 
Fonte: Portal DBO 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldbo.com.br/Agro-DBO/Noticias/Custos-da-movimentacao-portuaria-
no-BR/18638 
 



Porto de Cáceres deve ser reativado por meio de Cooperação Técnica 
O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Companhia Mato-Grossense de 
Mineração (Metamat), vai oficializar a disponibilização do Porto Fluvial de Cáceres 
para a Associação Pró-Hidrovia Paraguai – Paraná (APH), com o intuito da retomada 
da operação do Porto. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36535-porto-de-
caceres-deve-ser-reativado-por-meio-de-cooperacao-tecnica 
 
Estudos sobre profundidade do Pecém serão concluídos até sexta 
Homologação do resultado deve atrair novas rotas com destino a Ásia e conexão no 
Ceará 
Mirando em novas linhas de conexão marítima com a Ásia, por meio da expansão do 
Canal do Panamá, o Porto do Pecém recebe técnicos do Instituto Nacional de 
Pesquisas Hidroviárias (INPH) e Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) para 
realização da batimetria no terminal portuário. 
 
Fonte: o povo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.opovo.com.br/app/opovo/economia/2016/11/12/noticiasjornaleconomia,3
669099/estudos-sobre-profundidade-do-pecem-serao-concluidos-ate-sexta.shtml 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
14/11 
 
Wilson Sons entrega embarcação de apoio psv pingüim 
A Wilson Sons Estaleiros concluiu mais uma embarcação de apoio em sua planta do 
Guarujá, em São Paulo, que faz parte das encomendas da 6ª rodada do Programa de 
Renovação da Frota de Apoio Marítimo (Prorefam) da Petrobrás. A unidade foi 
entregue a outra empresa do grupo, a Wilson Sons Ultratug Offshore, uma joint 
venture formada com o grupo Ultramar. 
 
Fonte: petronotícias 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.petronoticias.com.br/archives/91582 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
16/11 
 
Visual Hunt, buscador com mais de 350 milhões de imagens gratuitas em alta 
resolução 
O Visual Hunt é uma espécie de “Google” para fotos de alta resolução que podem ser 
usadas livremente nos seus projetos. São mais de 350 milhões de imagens já 
anexadas, provenientes de várias fontes, como o Flickr. Algumas imagens são 
carregadas pelo próprio Visual Hunt. 
 
Fonte: designers brasileiros 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.designersbrasileiros.com.br/visual-hunt-buscador-com-mais-de-350-
milhoes-de-imagens-gratuitas-em-alta-resolucao/ 



EVENTOS/CURSOS 
 
ENAEX 2016 – Palestra: Mediação e Arbitragem no Comércio Exterior Novo! 
Date: 24 de novembro de 2016 
Local: Centro de Convenções Sul América – Rio de Janeiro - RJ 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
http://enaex.com.br/ 
 
Direito Marítimo e o Novo CPC Novo! 
Date: 02 de dezembro de 2016 
Local: EMERJ – Rio de Janeiro - RJ 
Informações e Inscrições no site da EMERJ: Clique aqui 
http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventos/eventos2016/direito-maritimo-e-o-
novo-CPC.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/ 
 
II Congresso Brasileiro de Direito do Mar  
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: 14 a 18 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) 
 


