
 

 

 

 

 

 
Período: 28 de Novembro a 02 de Dezembro  

 
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/ 
 
- 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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01/12 
 
Começa na China construção de réplica do Titanic em tamanho real 
Embarcação fará parte de complexo turístico e ficará atracada permanentemente em 
um reservatório em vez de navegar pelo oceano 
Uma réplica em tamanho real do Titanic, o transatlântico que naufragou em 1912 
causando a morte de mais de 1.500 pessoas, começou a ser construída na província 
central de Sichuan, na China. Os mentores do projeto esperam que o navio se 
transforme em um atrativo turístico. 
 
Fonte: veja on-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://veja.abril.com.br/economia/titanic-china-replica-tamanho-real/ 
 
Agronegócio defende fim de tributo que incide sobre fretes navais 
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) gerou receita 
nominal de R$ 21,5 bilhões entre 2005 e 2014, segundo apurou o TCU 
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) defendeu nesta quinta-feira 
(1º), em audiência pública na Câmara dos Deputados, o fim da cobrança do Adicional 
ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). 
 
Fonte: veja on-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/6ah6306Kbqh 
 
As apresentações do V Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e 
Aduaneiro realizado pela OAB/RJ ocorrido em setembro deste ano, estão 
disponíveis para download gratuito! 
 
Para acessar as palestras e vídeos do evento: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/comissoes.html 
Ver pasta de Direito Marítimo, Portuário e do Mar. 
 
30/11 
 
Financiamento de embarcações também está em crise 
Banco alemão avisa que o portfólio de empréstimos para a indústria da navegação 
será reduzido 
O banco alemão Nord LB, segunda maior empresa de financiamento de navios da 
Alemanha, reportou mais um resultado de deterioração de sua situação financeira na 
semana passada, e avisou: os prejuízos para este ano vão passar de € 1 bilhão. 
 
Fonte: Fenamar – Federação Nacional das Agências de Navegação Marítima 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.fenamar.com.br/?p=6910 
 
29/11 
 
Acidente com praticagem em Itajaí causa danos ao berço 01 
Na manhã de terça-feira (29), o Porto de Itajaí registrou um incidente que causou 
danos à infraestrutura do Berço 01. Eram 7h25 da manhã, e o navio Monte Paschal, 
da Hamburg Süd, realizava manobra de atracação no terminal da Portonave. Ao fazer 
o giro, a embarcação colidiu o bulbo contra o berço 01 do Porto de Itajaí, operado 
pela APM Terminals. 



 
Fonte: Portal Brasil 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/4WLF306Fpik 
 
28/11 
 
Manaus espera 24 mil turistas em temporada de cruzeiros 
Roteiros reúnem o luxo e o requinte das grandes embarcações com as belezas da 
maior floresta tropical do mundo 
A capital do Amazonas, Manaus, espera receber cerca de 24 mil turistas nesta 
temporada de cruzeiros, que teve início em 21 de novembro e vai até junho de 2017. 
 
Fonte: Portal Brasil 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2016/11/manaus-espera-24-mil-turistas-em-
temporada-de-cruzeiros 
 
Vem aí a criação do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas 
A retomada do projeto do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas e Hidroviárias 
(Inpoh), criado como associação civil em 2013, pode guiar o caminho de outras 
futuras organizações sociais supervisionadas pelo governo federal. 
 
Fonte: Portal Naval 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalnaval.com.br/noticia/vem-ai-a-criacao-do-instituto-nacional-de-
pesquisas-oceanicas/ 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
02/12 
 
Intermodal reduziria custo em mais de 50%  
Além de qualificar as rodovias brasileiras, estudos demonstram que é preciso ampliar 
o uso de outros modais 
Se arrasta por décadas o clamor do setor produtivo por mais investimentos em 
infraestrutura, de forma a proporcionar um transporte ágil e eficiente de bens e 
mercadorias dentro do País. Além de qualificar as rodovias brasileiras, que 
apresentam problemas de pavimentação ou sinalização em cerca de 60% da malha 
viária, estudos demonstram que a ampliação do uso de modais como marítimo, 
ferroviário e até aéreo podem reduzir em mais da metade os custos que as empresas 
têm hoje. 
 
Fonte: Diário do Nordeste 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/intermodal-reduziria-
custo-em-mais-de-50-1.1662068 
 
30/11 
 
Porto de Paranaguá apresenta inovações para 2017 no interior do estado 



A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) realiza, nesta segunda-
feira (28), uma apresentação das inovações na área portuária para a safra 2017 em 
Maringá. O evento é voltado para representantes do setor produtivo, agricultura, a 
indústria e o comércio. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36745-porto-de-
paranagua-apresenta-inovacoes-para-2017-no-interior-do-estado 
 
29/11 
 
A atuação do trabalhador portuário avulso no cais 
Atuar na operação de carga e descarga de mercadorias para empresas portuárias, 
mas sem vínculo empregatício. Essa é a atividade do trabalhador portuário avulso 
(TPA), que pode ter várias funções. Essas atividades são intermediados pelo Órgão 
Gestor de Mão de Obra (Ogmo) e acontecem em terminais do complexo portuário. 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/a-atuacao-do-
trabalhador-portuario-avulso-no-cais-
1/?cHash=2d6b7057eb81a7136b9e30dbb08176bd 
 
Governo prevê R$ 20 bi em investimentos em portos 
Brasilia (DF) – O Governo espera investimentos da ordem de R$ 20 bilhões em portos 
até o final de 2018, disse ontem o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, 
Maurício Quintella Lessa. O Governo prevê R$ 24 bilhões em 67 terminais privados e 
mais 20 antecipações de contrato, com investimentos adicionais de R$ 10 bilhões. 
Mas nem tudo será concretizado até o final de 2018, reconheceu o ministro. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2782/governo-prev-r-20-bi-em-
investimentos-em-portos#.WD182vRd0dU 
 
Porto de Santos registra alta de 5% em importações no mês de outubro 
As importações voltaram a crescer no Porto de Santos. Em outubro, o aumento deste 
tipo de operação foi de 5% e atingiu 3 milhões de toneladas. Mas no acumulado dos 
dez primeiros meses do ano, a marca chegou a 26,5 milhões de toneladas, um 
decréscimo de 4%. As exportações, que são o carro-chefe do cais santista, caíram 
27,4%, chegando a 6,1 milhões de toneladas no mês passado. Neste ano, os 
embarques somaram 71.1 milhões de toneladas, uma queda de 1,6%. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36733-porto-de-santos-
registra-alta-de-5-em-importacoes-no-mes-de-outubro 
 
Maior capacidade para navios maiores 



Terminal de petróleo do Porto do Açu se prepara para receber navios de grande porte 
O Porto do Açu está se preparando cada vez mais quando o assunto é infraestrutura. 
O exemplo disso é que o complexo já está se preparando para receber embarcações 
de grande porte, já que a profundidade de seu canal de acesso será aumentada para 
24,5 metros até o final de 2017. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/maior-capacidade-para-navios-
maiores 
 
Internacional 
Moderado crecimiento en el movimiento de TEU a octubre 
En el periodo enero-octubre de este año, los puertos mexicanos movilizaron cuatro 
millones 716 mil 746 contenedores de 20 pies (TEU), lo cual se traduce en un 
aumento de 2.2% si se comparan con los cuatro millones 615 mil 102 alcanzados en 
el mismo periodo de 2015, revelan cifras de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 
 
Fonte: Revista T21 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://t21.com.mx/maritimo/2016/11/28/moderado-crecimiento-movimiento-teu-
octubre 
 
28/11 
 
Porto de Paranaguá bate recorde no carregamento de açúcar 
O Porto de Paranaguá bateu o recorde de embarque de açúcar no berço 204, operado 
pela Pasa, em um único navio. Foram carregadas 54,5 mil toneladas no navio de 
bandeira grega Union Mariner, que tem como destino o porto de Cingapura. O volume 
é 6% superior ao patamar carregado com açúcar anteriormente no berço. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/36721-porto-de-
paranagua-bate-recorde-no-carregamento-de-acucar 
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
 
28/11 
 
LEI 13.363, de 25 de novembro de 2016 – altera o CPC e o Estatuto da 
Advocacia 
Altera a Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, e a Lei no 13.105, de 16 de março de 
2015 (Código de Processo Civil), para estipular direitos e garantias para a advogada 
gestante, lactante, adotante ou que der à luz e para o advogado que se tornar pai. 
 
Fonte: Planalto 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13363.htm 
 
CLIPPING MEIO AMBIENTE  
 
29/11 



 
Conheça a primeira lancha ecologicamente correta do Brasil 
O empresário paulista Ricardo Granero é dono de uma empresa de engenharia 
ambiental e muito lhe incomodava ver pequenas manchas de combustível na água, 
sempre que abastecia a sua lancha, fruto do excesso que vazava do tanque. 
 
Fonte: Revista Náutica  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.nautica.com.br/conheca-a-primeira-lancha-certificada-como-
ecologicamente-correta/ 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
02/12 
 
Descubra como desenvolver a sua inteligência emocional e ser mais feliz 
Ser mais feliz envolve também saber lidar com s suas emoções. Saiba por onde 
começar 
Quando você não é capaz de entender e administrar as suas emoções, é fácil ficar 
deprimido e irritável. Desenvolver a sua inteligência emocional só melhora as suas 
perspectivas e bem-estar. 
 
Fonte: Universia  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2016/12/02/1147143/descubra-
desenvolver-inteligencia-emocional-feliz.html?platform=hootsuite 
 
29/11 
 
FGV comemora 70 anos da Revista de Direito Administrativo com exposição 
interativa  
A Fundação Getulio Vargas comemora os 70 anos da Revista de Direito 
Administrativo (RDA) com uma exposição interativa gratuita. Até o dia 30 de 
janeiro, três telas dispostas na entrada do edifício-sede (Praia de Botafogo, 190), no 
Rio de Janeiro, apresentam a publicação e uma linha do tempo com a história da 
revista, além dos números gerais projetados de forma que incentive os visitantes a 
participarem. Dez trechos de artigos memoráveis também serão apresentados ao 
público. 
 
Fonte: FGV Notícias  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://fgvnoticias.fgv.br/pt-br/noticia/fgv-comemora-70-anos-da-revista-de-direito-
administrativo-com-exposicao-interativa 
 
Oito dicas para aproveitar melhor o Google Inbox 
O Google Inbox é um serviço de e-mail do Google, que funciona como uma alternativa 
ao tradicional Gmail, e que oferece recursos exclusivos. Seu principal objetivo é 
facilitar a gestão das mensagens que chegam à caixa de entrada. 
 
Fonte: techtudo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/11/oito-dicas-para-aproveitar-
melhor-o-google-inbox.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
 



28/11 
 
Na Islândia, a tradição do Natal é trocar livros  
Além de evitar o consumismo exacerbado, a prática incentiva a leitura e promove a 
cultura. 
E se os presentes de natal fossem apenas livros? Essa é uma tradição na Islândia. O 
país tem o costume de comemorar o natal com troca de livros. Além de evitar o 
consumismo exacerbado, a prática incentiva a leitura e promove a cultura. 
 
Fonte: ciclovivo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ciclovivo.com.br/noticia/na-islandia-a-tradicao-do-natal-e-trocar-livros/ 
 
Liderança nas organizações: Bom líder, bons negócios! 
... para que haja um trabalho eficaz, é necessário um líder eficaz. Por isso este artigo 
falará sobre o papel da liderança nas organizações. 
 
Fonte: saia do lugar  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://saiadolugar.com.br/lideranca-nas-
organizacoes/?utm_content=44245107&utm_medium=social&utm_source=twitter 
 
Universidade nos EUA tem bolsas para graduação 
Inscrições para a American University vão até 15 de dezembro 
A American University, localizada em Washington, nos Estados Unidos, abriu seu 
programa de bolsas de graduação em áreas como Direito, Comunicação, Artes, 
Economia e Psicologia para estudantes internacionais.  
As inscrições vão até o dia 15 de dezembro.  
 
Fonte: universia  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2016/11/28/1146954/universidade-
eua-bolsas-graduacao.html?platform=hootsuite 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
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: 28 de Novembro a 02 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) 
 


