
 

 

 

 

 

 
Período: 12 a 16 de Dezembro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Feliz Natal e um Feliz 2017! 
No último informativo de 2016, gostaríamos de desejar aos nossos usuários/clientes 
os votos de um Feliz Natal e um Ano de 2017 muito FELIZ junto àqueles que ama! 
Que os desafios do próximo ano se transformem em oportunidades de crescimento e 
realizações! 
 
“...ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos 
de crise. É agradecer a Deus a cada manhã, pelo milagre da vida...”(Mário Quintana)  
SEJA FELIZ! (Grifo nosso) 

 
- Como chegar ao Tribunal Marítimo?   
Acesso pelo Boulevard – 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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15/12 
 
Anvisa agiliza liberação de embarcações 
Uma nova resolução da Anvisa vai dar mais competitividade para as embarcações que 
realizam a navegação de cabotagem e permitir que elas operem com mais agilidade 
nos portos brasileiros. De acordo com a resolução RDC 125/2016, as embarcações de 
bandeira brasileira que fazem a navegação de cabotagem poderão operar por 90 dias 
sem a necessidade de renovar a Livre Prática emitida pela Anvisa, independentemente 
da distância da viagem realizada pela embarcação ao longo da costa do Brasil. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2825/anvisa-agiliza-liberao-de-
embarcaes#.WFQXSvRd0dU 
 
13/12 
 
Mais de 60 mil barcos transitam irregularmente no Pará, diz Capitania 
Polícia Civil disse que irá abrir inquérito para investigar causas de naufrágio. 
Embarcação naufragou no rio Pará na última quarta, 7, deixando uma vítima. 
Passageiros e profissionais que atuam na navegação reclamam da falta de fiscalização 
nas embarcações que circulam nos rios do Pará. Na última quarta-feira (7), uma 
lancha que saiu de Belém em direção à cidade de Ponta de Pedras, no arquipélago do 
Marajó, naufragou com mais de 40 pessoas, e fez pelo menos uma vítima. Dez 
pessoas estão desaparecidas, de acordo com a Segup. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2817/mais-de-60-mil-barcos-transitam-
irregularmente-no-par-diz-capitania#.WFFrsPRd0dV 
 
12/12 
 
Armadores no Norte pedem providências contra piratas 
Os riscos a passageiros e tripulação, os prejuízos milionários (da ordem de R$ 100 
milhões em 2015) e os impactos negativos para os negócios preocupam cada vez 
mais os operadores do transporte aquaviário na região amazônica. As entidades do 
setor já se mobilizaram para cobrar medidas mais firmes para combater o 
crescimento de casos de pirataria nos rios: eventos e reuniões já foram promovidos 
em diferentes instâncias, dossiês e ofícios enviados às forças de segurança pública. A 
tentativa é chamar a atenção para o problema que cresce e afeta o principal meio de 
transporte no Norte do país. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/36863-armadores-
no-norte-pedem-providencias-contra-piratas 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
16/12 
 
Governo renovará contrato portuário vencido 



Numa reviravolta de última hora, o governo acatou pleito de empresários com 
contratos portuários vencidos e admite adaptálos ao prazo de 35 anos renováveis 
sucessivamente até 70 anos. A novidade consta da última versão da minuta do 
decreto que vai alterar a atual regulamentação da Lei dos Portos (12.815, de 2013). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36967-governo-
renovara-contrato-portuario-vencido 
 
14/12 
 
Porto do Pecém apresenta recorde de movimentação no acumulado do ano 
A movimentação acumulada através do Porto do Pecém foi a maior desde o início de 
suas atividades. Até novembro, o total exportado e importado foi de 9.887.849 
toneladas, o que representa um aumento de 50% quando comparado ao mesmo 
período do ano passado. No que se refere a importações, o incremento foi de 42% 
(8.077.781 toneladas), enquanto as exportações cresceram 102% (1.810.069 
toneladas). 
 
Fonte: Informativo dos Portos 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/oS4B3077GIG 
 
13/12 
 
Praticagem tem quase 100% de aprovação no Porto, diz pesquisa 
Com o objetivo de manter certificações de qualidade, a Praticagem de São Paulo 
realizou uma pesquisa entre clientes, autoridades e usuários do Porto de Santos. 
Como resultado, a entidade aferiu que os itens confiabilidade e pontualidade são os 
que receberam as melhores avaliações por parte dos clientes. 
 
Fonte: Informativo dos Portos 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.informativodosportos.com.br/praticagem-tem-quase-100-de-aprovacao-
no-porto-diz-pesquisa/ 
 
Governo aprova pleito de reequilíbrio do Ecoporto 
O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil reconheceu em caráter preliminar 
o pedido de recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro do Ecoporto, o terminal 
de contêineres da concessionária de infraestrutura EcoRodovias no Porto de Santos. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36937-governo-aprova-
pleito-de-reequilibrio-do-ecoporto 
 
12/12 
 
Porto do Pecém terá capital aberto 
Principal equipamento de infraestrutura do Ceará e ativo mais valioso do pacote de 
concessões do Governo do Estado, o Porto do Pecém se prepara para abertura de 
capital, conforme anunciou o governador Camilo Santana durante o almoço de 
confraternização realizado nessa sexta-feira (9) pela Federação das Indústrias do 



Ceará (Fiec). Inicialmente, o modelo de concessão estava previsto para ser anunciado 
em novembro, mas devido ao momento econômico, o governo resolveu adiar para 
2017. 
 
Fonte: Informativo dos Portos 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.informativodosportos.com.br/porto-do-pecem-tera-capital-aberto/ 
 
Excesso de regulação no setor portuário prejudica investimentos  
Excesso de regulação e processo de aprovação travam setor e atrapalham 
desenvolvimento  
Um alerta foi dado: o excesso de regulação no setor portuário tem afetado o fluxo de 
novos investimentos. A crítica foi levantada pelo presidente da Santos Brasil, Antonio 
Carlos Duarte Sepúlveda, que ainda ressaltou "que o processo de aprovação de novos 
investimentos nos arrendamentos existentes é ruim, o que também acaba travando 
os investimentos". 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/comercio-exterior/excesso-de-regulacao-
no-setor-portuario-prejudica-investimentos 
 
Porto de Rio Grande recebe queixas sobre falta de agilidade 
Mais rapidez no carregamento e descarregamento de barcaças em Rio Grande é uma 
das reivindicações das empresas que chegam ao porto gaúcho através da hidrovia. As 
principais reclamações consistem nas poucas opções para atracamento e nos 
equipamentos antigos utilizados nas operações... 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2813/porto-de-rio-grande-recebe-
queixas-sobre-falta-de-agilidade#.WE7vt_Rd0dU 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL  
 
15/12 
 
Pernambuco ganhou contrato para construção de 8 navios tanques em 
estaleiro  
O Estaleiro Atlântico Sul, sobretudo a população de Pernambuco, agora respira um 
pouco mais aliviado. Isso porque a cidade acaba de ganhar encomendas para 
construções de 8 navios tanques da SATCO, com investimento inicial de mais de 2 
bilhões de reais. A FMM, que é a instituição de fundos da Marinha Mercante, favoreceu 
esses investimentos para que a SATCO conseguisse esses navios. Essa medida vai 
garantir fluxo de caixa e empregos no setor até 2020, pelo menos. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/36963-pernambuco-
ganhou-contrato-para-construcao-de-8-navios-tanques-em-estaleiro 
 
Fundo da Marinha Mercante dá aval e estaleiro de Lucena deve sair do papel  
O sonho da população do Litoral Norte da Paraíba de ter um estaleiro que gere 
empregos e movimente a economia da região está perto de se concretizar. O projeto 



‘Pedra do Ingá’ está prestes a sair do papel e as obras devem começar no ano que 
vem, após o conselho diretor do Fundo da Marinha Mercante (FMM) aprovar, na última 
quinta-feira (8), prioridade no valor de R$ 2,15 bilhões para a construção do estaleiro 
em Lucena. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/36964-fundo-da-
marinha-mercante-da-aval-e-estaleiro-de-lucena-deve-sair-do-papel 
 
12/12 
 
Projeto de estaleiro para reparos na Paraíba tem prioridade de R$ 2,15 
bilhões 
O Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM) aprovou na última 
semana prioridade de R$ 2,15 bilhões para construção de um estaleiro de reparos 
para embarcações de médio e grande porte, localizado no Município de Lucena (PB). O 
empreendimento, chamado de Pedra do Ingá, é de responsabilidade da Brasil Basin 
Drydock. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/36907-projeto-de-
estaleiro-para-reparos-na-paraiba-tem-prioridade-de-r-2-15-bilhoes 
 
Estaleiro Atlântico Sul conquista a encomenda de oito navios 
Empresa com braço em Cingapura vai investir R$ 2,2 bilhões nas embarcações 
O polo naval de Pernambuco volta a ganhar fôlego com a confirmação da encomenda 
de oito navios da South American Tanker Company Navegação S.A. (Satco) para o 
Estaleiro Atlântico Sul (EAS). As duas empresas assinaram memorando de 
entendimentos em outubro deste ano. 
 
Fonte: JC On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/12/07/esta
leiro-atlantico-sul-conquista-a-encomenda-de-oito-navios-262860.php 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
15/12 
 
Bolsa dará curso gratuito de inglês em universidade dos EUA 
Programa tem auxílio moradia por até três trimestres. Inscrições vão até 14 de 
fevereiro 
O programa oferece uma bolsa que, além de cobrir o curso integralmente, inclui 
acomodação. As inscrições vão até o dia 14 de fevereiro. 
 
Fonte: Universia 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/educacao/noticia/2016/12/15/1147531/bolsa-dara-
curso-gratuito-ingles-universidade-eua.html?platform=hootsuite# 
 
Conheça o “Tinder” dos livros: aplicativo que sugere leituras a partir do gosto 
do leitor 



Criado por brasileiros, Book4You divulga sinopse para usuário escolher livro 
Como você costumar escolher os livros que irá ler? Muita gente escolhe pela capa – 
apesar de o ditado dizer que esse não é o caminho para se julgar – outros vão pelo 
título ou pelo autor. Que tal ir pela sinopse? Essa é a proposta do Book4You, 
aplicativo criado por brasileiros que funciona como um “tinder” dos livros. 
 
Fonte: Universia 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/cultura/noticia/2016/12/15/1147522/conheca-tinder-
livros-aplicativo-sugere-leituras-partir-gosto-leitor.html?platform=hootsuite# 
 
14/12 
 
FGV tem cursos gratuitos sobre sustentabilidade 
Conteúdos falam sobre sustentabilidade nos negócios e no dia a dia 
A Fundação Getúlio Vargas (FGV), em parceria com o OpenCourseWare Consortium 
(OCWC), lançou três cursos gratuitos sobre o tema.Os interessados podem acessar a 
área de cursos do site da instituição e visualizar os conteúdos. 
 
Fonte: Universia 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2016/12/14/1147480/fgv-cursos-
gratuitos-sobre-sustentabilidade.html?platform=hootsuite# 
 
Estresse: gerenciar esse estado de tensão ajuda a proteger a saúde 
Controlar o estresse está entre os preceitos do bem-estar mais propagados pelos 
médicos hoje em dia. Não é à toa. De acordo com a pesquisa “O que é para o 
brasileiro viver ao máximo”, realizada em 2015 pela Abbott, 46% dos entrevistados 
afirmam que esse estado de perturbação constante os impede de levar uma vida 
plena. Segundo especialistas, aprender a gerenciar os momentos de tensão é um dos 
caminhos para proteger a saúde. 
 
Fonte: Estadão 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://patrocinados.estadao.com.br/vidaaomaximo/2016/12/12/estresse-gerenciar-
esse-estado-de-tensao-ajuda-a-proteger-a-saude/ 
 
12/12 
 
Como sobreviver aos desafios da liderança corporativa em 2017 
Especialista em liderança adaptativa da Universidade de Harvard, Ronald Heifetz 
comenta o tema 
A liderança corporativa é uma atividade que exige estar no auge da saúde física e 
mental para dar conta do trabalho. Confira práticas para prevenir de desgastes 
desnecessários e tornar o exercício da sua função seja saudável para sua empresa e 
para você. 
 
Fonte: Santander Negócios&Empresas   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.santandernegocioseempresas.com.br/detalhe-noticia/como-sobreviver-
aos-desafios-da-lideranca-corporativa-em-2017.html?platform=hootsuite 
 
O segredo da felicidade? Saúde mental e relacionamentos 



Um estudo inédito mostrou que no que diz respeito à felicidade e bem-estar, ter uma 
boa saúde mental e um relacionamento são mais importantes do que a renda 
Uma boa saúde mental e bons relacionamentos parecem ser a chave para a felicidade. 
De acordo com um estudo apresentado nesta segunda-feira em uma conferência 
realizada pela London School of Economics (LSE) e pela Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), realizada em Londres, na Inglaterra, esses 
fatores tornam as pessoas mais felizes do que se sua renda fosse duplicada. 
 
Fonte: veja on-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://veja.abril.com.br/saude/o-segredo-da-felicidade-saude-mental-e-
relacionamentos/?utm_source=redesabril_veja&utm_medium=twitter&utm_campaign
=redesabril_veja 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
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: 12 a 16 de Dezembro  
 
 
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 - 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) 
 


