
 

 

 

 

 

 
Período: 16 a 19 de Janeiro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- 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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Comissão aprova exigência de medição automática de combustível em 
embarcação 
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou o Projeto de Lei 5018/16, do 
deputado Rômulo Gouveia (PSD-PB), que torna obrigatório o uso, por embarcações, 
de sistema automático para medição de combustível durante a navegação. 
 
Fonte: Câmara dos Deputados 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
ow.ly/SfcA3082MCC 
 
Direito Marítimo e Arbitragem 
Em seu livro Ninety Percent of Everything (em tradução livre: “Noventa por cento de 
tudo”), lançado em 2014 na Inglaterra e ainda sem versão em português, a jornalista 
e escritora britânica Rose George, após passar meses viajando em navios maiores do 
que campos de futebol, estimou que quase 90% de tudo que consumimos chega às 
nossas mãos por navios. A conclusão de Rose é que, apesar de pouco notada no 
cotidiano, a atividade de transporte marítimo alimenta, veste e diverte a todos. Nas 
palavras de Rose, os navios “são a razão por trás da sua camisa barata e da sua 
televisão a preço razoável.  
 
Fonte: ADAM Brasil 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.adambrasil.com/arquivos/9368?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
 
Governo autoriza atividade pesqueira por 120 dias 
Portaria permite que pescadores continuem trabalhando enquanto processos herdados 
do extinto Ministério da Pesca são analisados 
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) autorizou a atividade 
pesqueira por 120 dias pescadores de embarcações que tenham protocolado pedido 
de renovação junto às Superintendências Federais de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 
 
Fonte: Portal Brasil 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/01/governo-autoriza-atividade-
pesqueira-por-120-dias 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
19/01 
 
Porto de Cabedelo embarca 13 mil toneladas de minério para Europa 
O Porto de Cabedelo vai embarcar para a Holanda e para a França, o minério ilmenita, 
extraído na Paraíba. O Navio African Joseph R, de bandeira grega, atracou nesta 
terça-feira (17) para levar à Europa 13 mil toneladas do minério extraído na cidade de 
Mataraca, Litoral Norte da Paraíba. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37265-porto-de-
cabedelo-embarca-13-mil-toneladas-de-minerio-para-europa 
 
18/01 
 



Governo federal prepara decreto para privatização da dragagem 
Concessão do serviço é uma das 26 medidas a serem apresentadas pela União para 
impulsionar o setor portuário 
O Governo Federal vai repassar à iniciativa privada a gestão da dragagem dos portos 
brasileiros. A ideia é transferir o serviço e ainda outras intervenções na infraestrutura 
do setor, como em acessos terrestres ou píeres de atracação. 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/governo-federal-
prepara-decreto-para-privatizacao-da-
dragagem/?cHash=9d1f3ca424eb3067d6d5c6019c4b985b 
 
Lei de 2012 abriu caminho para 60 novos terminais 
Segundo a Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviário), após a sanção da Lei 
dos Portos, em 2012, foram feitos 122 pedidos para novos terminais privados.  
Cerca de 60 já estão autorizados, com previsão de investimentos de R$ 24 bilhões. 
 
Fonte: PressReader / A Folha de São Paulo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.pressreader.com/brazil/folha-de-spaulo/20170118/281792808729021 
 
17/01 
 
Porto de Santos ganhará torre de 125 metros de altura 
Uma torre de 125 metros de altura, o equivalente a um prédio de 41 andares, deverá 
ser construída ainda neste ano na Margem Direita do Porto de Santos, na região da 
Ponta da Praia, revelou o diretor-presidente da Codesp... 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37230-porto-de-santos-
ganhara-torre-de-125-metros-de-altura-2 
 
Hidrovia Tietê-Paraná dobrará movimento em 2017 
O trecho paulista da Hidrovia Tietê-Paraná, a principal do Estado, deverá dobrar sua 
movimentação de cargas com destino ao Porto de Santos em 2017 e atingir 6,1 
milhões de toneladas. A projeção é do Departamento Hidroviário (DH) ao comparar os 
números deste ano, quando a navegação foi retomada após mais de 20 meses de 
estiagem. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37226-hidrovia-tiete-
parana-dobrara-movimento-em-2017 
 
16/01 
 
Licença ambiental para dragagem de aprofundamento 
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. A última dragagem de aprofundamento realizada no Porto de 
Paranaguá foi há 20 anos, em 1997. 



 
Fonte: Portal Naval 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalnaval.com.br/noticia/licenca-ambiental-para-dragagem-de-
aprofundamento/ 
 
Plano de Gestão de Resíduos do Porto segue sem aprovação  
O PGRS foi enviado para o Ibama em 2014. Porém, ainda está em análise e sem 
aprovação do órgão 
Desde que a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305) foi sancionada 
em 2010, ter um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos tornou-se exigência 
para todas as empresas que produzem resíduos. O documento norteia a logística - 
desde a produção até a destinação final ambientalmente correta - daquilo que foi 
produzido.  
 
Fonte: Gazeta SP 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.gazetasp.com.br/litoral/23809-plano-de-gestao-de-residuos-do-porto-
segue-sem-aprovacao 
 
PPI avança no setor portuário 
Edital de terminal de trigo no Rio dá impulso  
O lançamento do edital para o leilão de um terminal portuário no Rio de Janeiro 
destinado à movimentação de granéis vegetais sólidos, especialmente trigo, mostra o 
avanço do PPI (Programa de Parcerias e Investimentos) no setor. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/ppi-avanca-no-setor-portuario 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
17/01 
 
Empresários ajustam polo naval do Amazonas 
No que depender dos representantes do setor naval amazonense, o polo naval 'sairá' 
do papel nos próximos meses. A alternativa, segundo o Sindicato da Indústria da 
Construção Naval, Náutica, Offshore e Reparos do Amazonas (Sindnaval), está no uso 
inicial de uma área liberada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) que compreende 2,8 quilômetros de extensão, parte dos 10.057,88 metros 
que compreendem o projeto inicial, localizado no Lago Puraquequara. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/37232-empresarios-
ajustam-polo-naval-do-amazonas 
 
16/01 
 
Casco do terceiro FPSO replicante integrado no Brasil está concluído 
O município de Lucena, no litoral Norte da Paraíba, entrará no mapa mundial do 
mercado marítimo. A empresa norte-americana McQuilling Services recebeu a Licença 
Prévia para dar prosseguimento ao projeto de construção do primeiro estaleiro de 
reparos de navios de médio e grande porte do Atlântico Sul. 



 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/37215-empresa-
norte-americana-investira-r-2-8-bilhoes-em-estaleiro-na-paraiba 
 
CLIPPING ATUALIDADES  
 
19/01 
 
10 sites para baixar audiolivros de graça 
Audiolivros são materiais muito práticos e úteis, especialmente se você passa longas 
horas no trânsito entre sua casa, a faculdade e o trabalho. Com eles também é 
possível treinar o inglês ou outro idioma que você deseja aprender. 
 
Fonte: Canal do Ensino 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://canaldoensino.com.br/blog/10-sites-para-baixar-audiolivros-de-graca 
 
18/01 
 
A biblioteca de meio bilhão de dólares que cuidará do legado de Obama 
A poucos dias da posse de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos, 
as atenções de Barack Obama, ainda titular do cargo, agora devem se voltar para o 
projeto que tratará de perpetuar seu legado. 
Documentos e objetos referentes aos oito anos de mandato do democrata estão sendo 
transportados há meses para um depósito, mas a construção da biblioteca que levará 
o nome do primeiro presidente negro americano e que abrigará esses arquivos só 
ganhará impulso a partir de sua saída da Casa Branca. 
 
Fonte: BBC 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.bbc.com/portuguese/geral-38648522 
 
17/01 
 
Leitura: Confira 10 excelentes motivos pelos quais você deveria ler todos os 
dias 
Livros com histórias envolventes são capazes de desligar você do mundo ao redor, 
fazendo com que sua atenção esteja inteiramente voltada para o que acontece na 
trama. Entenda porque você deve ler! 
 
Fonte: livros e pessoas 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.livrosepessoas.com/2017/01/02/leitura-confira-10-excelentes-motivos-
pelos-quais-voce-deveria-ler-todos-os-dias/ 
 
Quatro novidades do mercado editorial que todo leitor precisa conhecer 
Ptolomeu queria reunir todos os papiros escritos em sua Biblioteca de Alexandria. 
Gutenberg aposentou a pena e possibilitou a reprodução dos livros. Steve Jobs queria 
obsoletar o papel e colocar a Biblioteca de Alexandria no bolso. Grandes ou pequenas 
inovações que mudam a vida dos leitores surgem de tempos em tempos — 
selecionamos quatro recentes novidades que você não pode deixar de conhecer! 
 



Fonte: Bula 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.revistabula.com/7892-quatro-novidades-do-mercado-editorial-que-todo-
leitor-precisa-conhecer/?platform=hootsuite 
 
16/01 
 
Museus têm programação especial no período de férias 
É hora de aproveitar as férias e os museus do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) 
são uma ótima opção. Além de importantes espaços de fruição estética, também 
oferecem oportunidade de lazer, principalmente para o público infantil. Confira o que 
algumas instituições prepararam especialmente para este período do ano.  
 
Fonte: Ministério da Cultura  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/OgTO308502m 
 
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: 16 a 19 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) 
 


