
 

 

 

 

 

 
Período: 21 a 25 de Novembro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Você conhece o LexML? 
Trata-se de um portal especializado em informação jurídica e legislativa. Reúne leis, 
decretos, acórdãos, súmulas, projetos de leis entre outros documentos das esferas 
federal, estadual e municipal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todo o 
Brasil: uma rede de informação legislativa e jurídica que pretende organizar, integrar 
e dar acesso às informações disponibilizadas nos diversos portais de órgãos do 
governo na Internet.  
 
Para conhecer mais detalhes do portal: Clique aqui   
http://projeto.lexml.gov.br/ 
 
- Salão Carioca da Leitura!  
O maior evento aberto do LIVRO! Vem pra LER! 
De 24 a 27 de novembro – Armazéns 2 e 3 do Píer Mauá!  
Serão 04 dias de troca de conteúdo, bate-papo com autores, oficinas literárias, peças 
de teatro, encontro com blogueiros e muito mais. 
Os portões abrem às 10h e a entrada é GRATUITA! 
Inscrições no site: http://www.lersalaocarioca.com.br/ 
 
- 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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Smart ships e as mudanças no mercado 
Com navios inteligentes, mudam os controles e a segurança, porém mudam também 
os profissionais  
Em apenas dez anos, a tendência é de que as cargas mundiais já estejam sendo 
transportadas por navios inteligentes, os “smart ships”. Porém, para chegar até lá, 
algumas mudanças na cadeia logística ainda devem ser feitas, de modo a adaptar os 
processos para que façam bom uso, tanto da tecnologia quanto do imenso volume de 
informações que ela deverá gerar. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/inteligencia-nos-transportes/smart-ships-e-
as-mudancas-no-mercado 
 
23/11 
 
DECRETO Nº 8.907: Aprova o IX Plano Setorial para os Recursos do Mar 
DECRETO Nº 8.907, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016 
Aprova o IX Plano Setorial para os Recursos do Mar.  
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 
nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993, 
 
DECRETA: 
Art. 1º Fica aprovado o IX Plano Setorial para os Recursos do Mar, nos termos do 
Anexo, com o objetivo de definir as diretrizes e prioridades para o setor no período de 
2016 a 2019. 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 22 de novembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República. 
 
MICHEL TEMER 
Raul Jungmann  
 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.11.2016  
 
Para leitura a íntegra:  Clique aqui 
http://www.kincaid.com.br/clipping/28280/DECRETO-N-8907-A.html 
 
Indian Master receives 2016 IMO Award for Exceptional Bravery at Sea  



The Master of an oil tanker who says she was “just doing her job” has received the 
highest IMO bravery recognition for saving the lives of seven fishermen from a sinking 
fishing boat during a tumultuous storm in the Bay of Bengal in June 2015. 
 
Fonte: IMO 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/30-Bravery-2016.aspx 
 
22/11 
 
Cruzeiro vindo do Caribe injeta R$ 300 mil na economia de Natal  
O Porto de Natal recebeu, no dia 17 último, o primeiro cruzeiro da nova temporada. 
Foi o Seabour Quest, vindo do Caribe, tendo como primeira parada na costa brasileira 
a capital do Rio Grande do Norte. Atracou às 07h e partiu com destino a Recife por 
volta das 17h, levando 400 passageiros além de 100 tripulantes para a capital 
pernambucana. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portogente.com.br/noticias/portos-do-brasil/91660-cruzeiro-vindo-do-
caribe-injeta-r-300-mil-na-economia-de-natal 
 
Piratas fluviais aterrorizam barcos na Amazônia: "Não há lei" 
Os piratas do rio Amazonas gostam de atacar após o anoitecer... Os homens armados 
levaram dinheiro, joias, celulares, combustível e até mesmo comida, forçando todos a 
ficarem deitados de bruços no convés. Então desapareceram em lanchas no 
Amazonas, um rio tão vasto que alguns na fronteira do Brasil o chamam de rio-mar. 
 
Fonte: uol 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/the-new-york-
times/2016/11/22/piratas-fluviais-aterrorizam-barcos-na-amazonia-nao-ha-lei.htm 
 
Simpósio vai debater novos rumos e tecnologias do setor offshore 
A eficiência energética e as soluções híbridas vão estar no foco das atenções do setor 
marítimo e offshore brasileiro no dia 8 de dezembro, no Rio de Janeiro, quando será 
realizado o simpósio “Eficiência Energética e Soluções Híbridas para o Segmento 
Marine e Offshore”, das 9h às 12h30, no Centro de Convenções RB1, organizado pela 
empresa Danfoss. 
 
Fonte: O Propulsor Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://opropulsormaritimo.info/offshore/simposio-vai-debater-novos-rumos-e-
tecnologias-do-setor-offshore/ 
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Litoral norte de SP perde mais da metade das escalas de cruzeiros 
No ano passado foram 104 navios atracados em Ilhabela e Ubatuba. 
Nesta temporada, apenas 39 embarcações confirmaram passagem. 
A movimentação de turistas que chegam ao litoral norte de São Paulo em cruzeiros 
será menor nesta temporada - que tem início neste mês. De acordo com a Prefeitura 
de Ilhabela, apenas 39 embarcações foram confirmadas para este ano - em 2015, 
foram 95. Em Ubatuba, que também recebia os navios, nenhuma das nove 



embarcações que pararam na costa no ano passado voltará. A crise econômica é 
apontada como um dos fatores para queda no movimento. 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2016/11/litoral-norte-de-sp-
perde-mais-da-metade-das-escalas-de-cruzeiros.html 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
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Operações vão crescer em 2017, diz consultor portuário 
As expectativas para a movimentação de cargas no Porto de Santos em 2017 são de 
crescimento. Mas os índices são discretos. Para o consultor portuário Fabrizio 
Pierdomenico, a previsão é de 2% de aumento nas operações do cais santista. Já as 
projeções do diretor-presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo 
(Codesp), Alex Oliva, apontam para um incremento de 3,5%. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36705-operacoes-vao-
crescer-em-2017-diz-consultor-portuario 
 
Comitê de Logística do Porto de Santos vai debater pátios e obras viárias 
O Comitê de Logística do Porto de Santos definiu ontem os temas prioritários que 
deverá debater. Foram apontadas questões como a implantação de pátios, a 
necessidade de investimentos no sistema viário do Porto e a os acessos rodoviários à 
região. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36701-comite-de-
logistica-do-porto-de-santos-vai-debater-patios-e-obras-viarias 
 
24/11 
 
Obra no Porto de Itajaí segue sem prazo para ser retomada 
O Ministério dos Transportes cumpriu o acordo e liberou este mês o que ainda faltava 
dos recursos atrasados para a obra dos berços 3 e 4, no Porto de Itajaí. No entanto, a 
construtora Serveng, responsável pelos trabalhos, ainda não retomou a empreitada. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36691-obra-no-porto-
de-itajai-segue-sem-prazo-para-ser-retomada 
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Porto de Pecém é embargado por operar sem licenciamento 
A Companhia de Integração Ceará Portos, responsável pelas operações do Porto de 
Pecém, foi multada na segunda-feira, 21, em R$ 1,5 milhão pelo Ibama, por realizar 
ações de carga e descarga em três terminais do porto (7, 8 e 9) sem ter a licença de 
operação dessas estruturas, documento que autoriza sua utilização. Os três terminais 



estão na área de expansão de Pecém. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36668-porto-de-pecem-
e-embargado-por-operar-sem-licenciamento 
 
21/11 
 
PPI começa com arrendamento de terminais portuários 
O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MT), Maurício Quintella, o 
secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Moreira Franco 
e o diretor-geral da ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) Adalberto 
Tokarski assinaram no MT, a renovação antecipada de contratos de arrendamento do 
Terminal de Contêineres (Tecon) do Porto de Salvador (BA) e do Terminal de 
Fertilizantes (Fospar S/A) do Porto de Paranaguá (PR). 
 
Fonte: Intelog 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/3gxH306qedG 
 
Diretor da Antaq palestra sobre regulação do setor portuário em Santos  
O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Adalberto 
Torkaski, esteve na Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), no dia 18 
último. Torkaski participou de encontro com entidades do setor privado em evento 
promovido pelo Clube da Âncora, entidade que reúne empresários do setor de 
navegação. Ele deu palestra sobre a regulação do setor portuário e marítimo. O 
dirigente enfatizou a necessidade de revisão constante das normas que regem a 
relação entre usuários de portos. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/portos-do-brasil/91650-diretor-da-antaq-palestra-
sobre-regulacao-do-setor-portuario-em-santos 
 
Porto do Recife receberá, pelo menos, 20 transatlânticos até abril de 2017 
Está aberta a temporada 2016/2017 de cruzeiros em águas pernambucanas. O Porto 
do Recife vai receber, pelo menos, 20 embarcações a partir dessa sexta-feira (18). A 
previsão é que os navios atraquem na capital até o mês de abril de 2017. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36624-porto-do-recife-
recebera-pelo-menos-20-transatlanticos-ate-abril-de-2017 
 
Porto de Santos marca recorde de 78,6 mi de toneladas em cargas 
O movimento acumulado de cargas de janeiro a agosto deste ano no Porto de Santos 
atingiu a marca recorde de 78,6 milhões de toneladas. 
A movimentação de cargas pelo Porto de Antonina registrou um aumento de 94% 
entre os meses de janeiro e outubro de 2016, em comparação com o ano anterior. 
Foram 1.055.611 neste ano e 544.082 toneladas movimentadas em 2015. Açúcar, 
farelo de soja e fertilizantes são os principais produtos que passam pelo porto. 
 
Fonte: Terra 



Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://noticias.terra.com.br/dino/porto-de-santos-marca-recorde-de-786-mi-de-
toneladas-em-cargas,7193f61cd519ede9f5d94693c263f0630hf4b580.html 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
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Estaleiro Navship lança PSV do Prorefam 
O estaleiro Navship, em Navegantes (SC), lançou o PSV Mr. Aldo esta semana. A 
embarcação da Bram Offshore foi afretada pela Petrobras por oito anos no Prorefam, 
o programa de renovação da frota de apoio marítimo da petroleira. 
 
Fonte: Sinaval 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://sinaval.org.br/2016/11/estaleiro-navship-lanca-psv-do-prorefam/ 
 
CLIPPING MEIO AMBIENTE  
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MPF pede para a PF abrir inquérito para apurar vazamento de óleo em rio 
Órgão pediu que a Polícia Federal investigue o vazamento no Rio Teles Pires. 
Mancha ficou visível no rio por dois dias e desapareceu na terça-feira (15). 
O Ministério Público Federal em Mato Grosso (MPF-MT) pediu nesta sexta-feira (18) 
que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar o vazamento de óleo no Rio Teles 
Pires, na divisa com o estado do Pará, próxima a construção de uma usina 
hidrelétrica. Segundo o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
(Ibama-MT), uma mancha de óleo foi avistada no rio no domingo (13). 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2016/11/mpf-pede-abertura-de-inquerito-
para-apurar-vazamento-de-oleo-em-rio.html 
 
Ibama multa Petrobras por derramamento de óleo em praias de Sergipe 
O Ibama multou a Petrobras pelo derramamento de 1,8 mil litros de óleo bruto no 
litoral sul de Sergipe. O incidente ocorreu no dia 21 de outubro. Uma mancha de óleo 
atingiu as praias de Caueira, no município de Itaporanga D'Ajuda (SE), Abaís e Saco, 
em Estância (SE), se espalhando por uma área de aproximadamente 30 quilômetros, 
entre os dias 21 e 24 de outubro. 
 
Fonte: Isto é Dinheiro 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20161118/ibama-multa-petrobras-
por-derramamento-oleo-praias-sergipe/433732 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
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Como vender ideias e desenvolver seu poder de persuasão 
Ter bons insights para projetos e novas iniciativas, mas não conseguir fazer com que 
as propostas sejam levadas para frente: com certeza você já vivenciou situação 



parecida. No mundo corporativo ter uma boa ideia não basta. Para que ela seja bem 
aceita, você precisa saber convencer as pessoas sobre sua efetividade e os bons 
resultados que ela pode trazer para a empresa. 
 
Fonte: Universia 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2016/11/25/1146843/vender-
ideias-desenvolver-poder-persuasao.html?platform=hootsuite# 
 
23/11 
 
O poder do digital: como publicar um livro usando os formatos mais 
populares  
Seja um eBook ou um PDF, publicar um livro nunca foi tão fácil 
Não importa se o seu conteúdo será uma coletânea de textos feitos para o seu blog 
pessoal ou se é uma monografia, o fundamental aqui é a escolha do formato. Se antes 
publicar um livro era algo que demandava um grande investimento financeiro, hoje, 
graças ao mundo digital, isso já não é mais problema. Nós selecionamos alguns dos 
formatos mais – dos mais tradicionais ao mais inovadores – populares para que você 
possa escolher... 
 
Fonte: Universia 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2016/11/23/1146466/poder-digital-
publicar-livro-usando-formatos-populares.html?platform=hootsuite# 
 
22/11 
 
Descubra técnicas simples para melhorar a sua escrita 
Artigos e redações às vezes podem ser mais difíceis do que escrever ficção. Veja 
algumas dicas para tornar esse processo mais ágil e fácil 
Problemas para desenvolver a ideia, dificuldades para achar o tom certo a ser usado 
no texto e truncamentos com o tema são algumas das pedras no caminho que quem 
está produzindo algo nessa linha pode encontrar. Porém, isso não precisa ser um 
bicho de sete cabeças! Algumas dicas simples podem facilitar na hora de escrever... 
 
Fonte: Universia 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2016/11/22/1146402/descubra-
tecnicas-simples-melhorar-escrita.html?platform=hootsuite# 
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QUALIDADE DE VIDA 
Como o exercício físico pode retardar o envelhecimento 
A ginástica age nas células de forma a driblar os efeitos do tempo  
O envelhecimento é o conjunto de alterações que ocorrem no organismo ao longo da 
vida. Trata-se de um mecanismo que começa no nascimento. Mas só nos atemos a ele 
na maturidade, quando os primeiros fios de cabelo branco aparecem, a audição e a 
visão diminuem e ligeiros cansaços se tornam mais evidentes. Esses sinais e sintomas 
são os aparentes, mas significam que todas as nossas células estão diminuindo sua 
atividade. É o relógio biológico, nosso prazo de validade. 
 
Fonte: Veja On-line 



Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://veja.abril.com.br/blog/letra-de-medico/o-real-papel-do-exercicio-no-
antienvelhecimento/ 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
Direito Marítimo e o Novo CPC  
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 
 
Encontro da Indústria de Shipping & Traiding e Lançamento da Wista Brasil   
Date: 06 de dezembro de 2016 
Local: Iate Clube do Rio de Janeiro - Urca 
Informações e Inscrições: 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  
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: 21 a 25 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) 
 


