
 

 

 

 

 

 
Período: 09 a 13 de Janeiro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Feliz Ano Novo! Estamos de volta! 
Que os desafios deste novo ano se transformem em oportunidades de crescimento e 
realizações! Feliz 2017! 
 
- Nova Edição do Catálogo de Publicações Periódicas de nossa Biblioteca!  
Está no ar a NOVA edição do Catálogo de Publicações Periódicas de nossa biblioteca! 
Nele você confere os títulos das nossas principais publicações, com a visualização do 
sumário dos títulos mais relevantes. 
 
Para acessar, Clique aqui. 
https://www.marinha.mil.br/tm/?q=biblioteca_cat_publicacoes_periodicas 
 
- 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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13/01 
 
Regional maritime piracy agreement broadened to cover other illicit maritime 
activity  
An international agreement that has been instrumental in repressing piracy and armed 
robbery against ships in the western Indian Ocean and the Gulf of Aden has seen its 
scope significantly broadened to cover other illicit maritime activities, including human 
trafficking and illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. 
 
Tradução nossa 
O acordo regional de pirataria marítima ampliou-se a outras atividades 
marítimas ilícitas 
Um acordo internacional que tem sido fundamental para reprimir a pirataria e os 
assaltos à mão armada contra navios no oeste do Oceano Índico e no Golfo de Aden 
viu seu alcance ampliado significativamente para cobrir outras atividades marítimas 
ilícitas, incluindo o tráfico de pessoas e a pesca ilegal, não declarada e não-
regulamentada - pescaria. 
 
Fonte: IMO 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/4-DCOC-widened.aspx 
 
Naufrágio do navio Costa Concordia completa 5 anos hoje 
ROMA, 13 JAN (ANSA) - Eram 21h45 do dia 13 de janeiro de 2012, uma sexta-feira, 
quando o navio de cruzeiro Costa Concordia colidiu com as rochas de Le Scole na 
frente da ilha de Giglio, na região italiana da Toscana, e inclinou, provocando o maior 
desastre náutico da história recente do país.    
 
Fonte: bol 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/internacional/2017/01/13/naufragio-
do-navio-costa-concordia-completa-5-anos-hoje.htm 
 
Capitania dos Portos faz balanço das ações de 2016 
Acidentes nos rios da região do Alto Solimões diminuíram 
No ano passado, a Capitania dos Portos de Tabatinga instaurou seis inquéritos para 
investigar acidentes fluviais envolvendo mortes. No total, a Capitania fez 13.220 
abordagens ao longo de 2016. Em entrevista à Rádio Nacional do Alto Solimões... 
 
Fonte: EBC 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://radios.ebc.com.br/reporter-solimoes/edicao/2017-01/alto-solimoes-capitania-
dos-portos-faz-balanco-das-acoes-de-2016 
 
12/01 
 
Chevron contrata duas embarcações de apoio da brasileira Bram Offshore 
A empresa americana Chevron fechou negócio com a brasileira Bram Offshore para 
contratação de dois navios de apoio offshore: Campos Contender e Elizabeth C. 
 
Fonte: petronotícias 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



https://www.petronoticias.com.br/archives/93774 
 
Prefeitos da Grande Vitória estudam volta do aquaviário 
Atendimento seria feito, principalmente, a Vitória, Vila Velha e Cariacica. 
Empresa apresentou informações e tem 60 dias para fazer estudo técnico. 
Os prefeitos da Grande Vitória analisam a possibilidade da retomada do sistema de 
aquaviário na região Metropolitana. Uma empresa interessada já apresentou as 
primeiras informações e tem até 60 dias para realizar um estudo técnico. O 
atendimento seria feito, principalmente, aos municípios de Vitória, Vila Velha e 
Cariacica. 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2017/01/prefeitos-da-grande-vitoria-
estudam-volta-do-aquaviario.html 
 
10/01 
 
Marinha do Brasil intensifica fiscalização nos rios de MS e MT 
Iniciada nesta segunda-feira (09), a Operação Verão 2017 deve fiscalizar pelo menos 
dez rios na região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mais de dois mil quilômetros, 
até o dia 05 de março. O objetivo é promover mais segurança à navegação 
especialmente nesta estação do ano, quando acontece o maior número de acidentes 
aquaviários. 
 
Fonte: diário online 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.diarionline.com.br/index.php?s=noticia&id=91029#.WHTEvMMmGOM.twit
ter 
 
09/01 
 
Prorrogada até 2019 a não incidência do Adicional ao Frete 
No dia 23 de dezembro foi publicada no Diário Oficial da União a Medida Provisória Nº 
762, de 22 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007. 
A MP prorroga até 8 de janeiro de 2019 o benefício da não incidência do Adicional ao 
Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) na navegação de cabotagem... 
 
Fonte: Portal Naval 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalnaval.com.br/noticia/prorrogada-ate-2019-a-nao-incidencia-do-
adicional-ao-frete/ 
 
STJ reafirma inaplicabilidade do CDC para contratos de transporte marítimo 
entre pessoas jurídicas 
Artigo - Federal - 2016/3551 
No último dia 18 de outubro, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
por meio do Recurso Especial n. 1.391.650 - SP, reafirmou entendimento consolidado 
naquela corte no sentido da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) [1] para relações contratuais relacionadas ao transporte marítimo. No caso, o 
STJ acolheu o recurso de uma transportadora para rejeitar a aplicação do CDC em 
disputa que versava sobre a responsabilidade da transportadora sobre danos sofridos 
pela carga transportada durante o transporte. 
 



Fonte: Decisões 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.decisoes.com.br/v29/index.php?fuseaction=home.mostra_artigos_boletin
s&id_conteudo=346230&PHPSESSID=lcd5gufi7mq2p585smblrs02v5 
 
Cemitério de embarcações na orla de bairro de Manaus é abrigo para 
criminosos 
Descaso com o local, onde são construídos flutuantes e que é uma lixeira a céu 
aberto, preocupa moradores do Educandos 
... o cemitério de embarcações se transforma em  uma cidade flutuante da 
marginalidade, pois além de virar abrigo para criminosos é um local de venda de 
entorpecentes, prostituição e até de crimes contra a vida... 
 
Fonte: A Crítica   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.acritica.com/channels/manaus/news/cemiterio-de-embarcacoes-na-orla-
de-bairro-de-manaus-e-abrigo-para-criminosos 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
13/01 
 
Porto Seco fecha 2016 com 182 mil caminhões liberados em Foz do Iguaçu 
Com um total de 182.323 caminhões liberados ao longo do ano de 2016, o recorde 
anterior, estabelecido em 2014, com liberação de 158.954 cargas, foi amplamente 
superado (aumento de 14%). Comparativamente a 2015, ano no qual trafegaram 
147.526 veículos pelo recinto, o crescimento na movimentação foi superior a 23%. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37209-porto-seco-
fecha-2016-com-182-mil-caminhoes-liberados-em-foz-do-iguacu 
 
11/01 
 
Ibama libera licença para dragagem do Porto de Paranaguá 
A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) recebeu do IBAMA 
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) a licença 
de instalação para a dragagem de aprofundamento dos canais de navegação, acesso e 
berços do porto. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.kincaid.com.br/clipping/28612/Ibama-libera-licena.html 
 
10/01 
 
Governo quer reduzir restrições à ampliação de terminais portuários 
privados, diz fonte 
BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal deve apresentar até a primeira quinzena de 
fevereiro um conjunto de medidas regulatórias destinado a destravar investimentos 
em terminais portuários privados, reduzindo restrições à ampliação das instalações, 
disse...uma fonte do governo que lida diretamente com o assunto. 
 



Fonte: notícias agrícolas 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/politica-economia/185193-governo-
quer-reduzir-restricoes-a-ampliacao-de-terminais-portuarios-privados-diz-
fonte.html#.WHY0RfRd0dU 
 
09/01 
 
Porto contribui para crescimento econômico e social de Paranaguá 
A atividade portuária tem um papel fundamental no crescimento econômico da cidade 
de Paranaguá. Nos últimos cinco anos, apenas a Administração dos Portos de 
Paranaguá e Antonina (Appa) repassou aos cofres do município cerca de R$ 19 
milhões em ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) referentes aos 
serviços e atividades geradas pelo Porto. 
 
Fonte: Portal Naval 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalnaval.com.br/noticia/porto-contribui-para-crescimento-economico-
e-social-de-paranagua/ 
 
Estudo analisa rebocadores para otimizar operação no Porto 
Alunas da Fatec Baixada Santista avaliam embarcação e seus impactos no cotidiano 
do complexo 
Analisar a capacidade operacional dos rebocadores que prestam serviços no Porto de 
Santos foi o objetivo de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que está sendo 
elaborado por alunos do curso de Gestão Portuária da Faculdade de Tecnologia (Fatec) 
Baixada Santista - Rubens Lara, em Santos. Na primeira etapa da pesquisa, os 
estudantes avaliaram os tempos de manobras de atracação no cais santista. 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/estudo-analisa-
rebocadores-para-otimizar-operacao-no-
porto/?cHash=8bf87ad89d564e26847b0a23575720e0 
 
Porto seco entre Brasil e Argentina fica sem dono 
O transporte ferroviário entre Brasil, Argentina e Uruguai poderá ficar comprometido a 
partir do mês que vem. A Rumo ALL, empresa do Grupo Cosan que administra dois 
portos secos (terminal alfandegado) em Uruguaiana e SanUAna do Livramento, 
decidiu sair do negócio e devolver a permissão dada pelo governo federal para prestar 
o serviço. Em carta enviada à estatal ferroviária argentina Belgrano, obtida pelo 
‘Estado’, a empresa afirma que encerrará as operações a partir de 31 de janeiro. 
 
Fonte: Estadão 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,porto-seco-entre-brasil-e-argentina-
fica-sem-dono,10000098862 
 
Ministério aprova plano de investimento da Libra Terminais 
O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MPTAC) aprovou o plano de 
investimento da Libra Terminais no Porto de Santos. No total, serão investidos R$ 
776,3 milhões em obras civis e compra de equipamentos. Deste valor, R$ 400 milhões 
serão captados através de debêntures. 
 



Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37154-ministerio-
aprova-plano-de-investimento-da-libra-terminais 
 
CLIPPING ATUALIDADES E QUALIDADE DE VIDA 
 
12/01 
 
Biblioteca digital da FGV libera acesso a mais de dez mil títulos 
Com biblioteca digital, FGV libera acesso a mais de dez mil títulos entre base de dados 
e obras 
Os pesquisadores e leitores de plantão têm uma boa notícia: a Fundação Getúlio 
Vargas liberou o acesso a mais de dez mil títulos de sua biblioteca virtual. São artigos, 
arquivos, coleções e muito mais disponível no acervo da FGV que agora pode ser 
acessado pelo público no site da Biblioteca Digital. 
 
Fonte: Universia  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/cultura/noticia/2017/01/12/1148364/biblioteca-
digital-fgv-libera-acesso-dez-mil-titulos.html? 
 
11/01 
 
16 sites que foram criados para facilitar sua vida 
Com a correria do dia a dia, nada melhor do que acessar informações e aprender 
novas habilidades de forma prática e acessível. Indicamos sites criados para facilitar a 
vida 
A internet nos permite acessar o que queremos, na hora que queremos. Além de ser 
uma ótima distração nas horas vagas, também podemos utilizá-la como ferramenta 
de aprendizado – diversos sites foram criados com o intuito de estimular o 
desenvolvimento de forma mais prática e acessível – e como forma de aproximação a 
outras culturas. 
 
Fonte: Universia  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2017/01/11/1148279/16-sites-
criados-facilitar-vida.html?platform=hootsuite 
  
Exercitar-se uma vez por semana reduz em 30% risco de morte 
Resultado é semelhante ao de pessoas que treinam mais vezes 
RIO - As pessoas que reservam apenas o fim de semana para fazer atividades físicas 
podem comemorar. Um novo e amplo estudo comprova que quem se exercita apenas 
uma ou duas vezes a cada sete dias alcança quase tantos benefícios quanto quem faz 
o mesmo volume de esforço, mas ao longo de várias sessões na semana.  
 
Fonte: O Globo On-line  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/exercitar-se-uma-vez-por-semana-reduz-
em-30-risco-de-morte-20755887 
 
Benchmarking: aprenda com o vizinho 
Há um ditado que diz: “a grama do vizinho é sempre mais verde”. E, de fato, muitas 
vezes é. Nos negócios, reconhecer que há pontos que podem, e que precisam, ser 



melhorados é o primeiro passo na busca da excelência e, consequentemente, do 
sucesso. Dar uma espiada no quintal do vizinho e procurar aprender com ele pode ser 
uma ótima saída para conhecer novas – e melhores – formas de lidar com o próprio 
negócio. 
 
Fonte: Estadão  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://blogs.pme.estadao.com.br/blog-do-empreendedor/benchmarking-aprenda-
com-o-vizinho/ 
 
10/01 
 
Na madrugada de SP, maior biblioteca pública está de portas abertas 
Automatizada, biblioteca Mário de Andrade funciona 24 horas 
É a primeira com automação e empréstimo full time no mundo.  
Centro de São Paulo, quando a cidade está acordada. Centro de São Paulo, quando a 
maioria dormiu, um movimento silencioso tem acontecido nas noites da cidade: é a 
Biblioteca Mario de Andrade aberta ao público.  
 
Para conferir o vídeo do Jornal Nacional: Clique aqui 
http://glo.bo/2j5cMOX 
 
09/01 
 
Estudar fora em 2017: O que você deve se perguntar antes de fazer um 
intercâmbio 
Quer fazer um intercâmbio? Então, essas são as perguntas que você se deve fazer 
antes 
Fazer um intercâmbio é o sonho de muitas pessoas, especialmente estudantes. Mas, 
antes de tomar a decisão final, existem algumas perguntas que você pode 
realizar para ajudar no processo e tornar a escolha a melhor possível tanto para você 
quanto para a sua carreira. 
 
Fonte: Universia 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/estudar-
exterior/noticia/2017/01/03/1148069/estudar-2017-deve-perguntar-antes-fazer-
intercambio.html?platform=hootsuite 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
2º Curso CBAM Arbitragem e Mediação Marítima 
Duração: de 20/03 a 19/06/2017 
Maiores detalhes: Clique aqui 
www.cbam.com.br 
Informações e Inscrições: (21) 4101-5825 
 
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: 09 a 13 de Janeiro de 2017.  
 
 
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) 
 


