
 

 

 

 

 

 
Período: 23 a 27 de Janeiro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Na seção 'ATUALIDADES' do nosso informativo, destacamos a ferramenta on-line 
disponível no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes)! A plataforma reúne dados históricos que contemplam os 
últimos 400 anos de informações publicadas em grandes veículos de comunicação 
internacionais. O acesso é gratuito. 
 
- 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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Rússia conclui pesquisas para Manual de Navegação em Águas Polares 
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O Registro Marítimo Russo de Shipping (RS) completou as pesquisas para a 
formulação do Polar Water Operational Manual (PWOM), um manual destinado a 
procedimentos operacionais do transporte marítimo em águas polares. O manual deve 
estar disponível a bordo de navios registrados no RS, de acordo com o Código Polar 
que entrou em vigor no dia primeiro desse mês. 
 
Fonte: IBDMAR  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.ibdmar.org/2017/01/russia-conclui-pesquisas-para-manual-de-
navegacao-em-aguas-polares/ 
 
25/01 
 
Livro reúne acervo histórico de grandes embarcações que passaram pelo 
Brasil  
Obra traz mais de quatrocentas imagens que reconstituem cem anos de navegação 
marítima no País 
Desde a chegada das primeiras companhias de navegação na metade do Século 19, o 
Brasil se tornou um importante destino das grandes embarcações ao longo de um 
século. Foi partindo desse ponto que a escritora Ana Luisa Martins e o jornalista 
chileno Carlos Conejo lançaram em dezembro o livro Transatlânticos no Brasil.  
 
Fonte: a crítica  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.acritica.com/channels/entretenimento/news/livro-reune-acervo-historico-
de-grandes-embarcacoes-que-passaram-pelo-brasil 
 
Manaus recebe nesta quarta o maior navio de cruzeiros com quase 3 mil 
pessoas a bordo 
A operação para receber o M/S Queen Victoria é grandiosa e está sendo monitorada 
pelo Centro Integrado de Comando e Controle, da Secretaria de Estado de Segurança 
Pública (CICC), por meio de várias entidades parceiras... 
Manaus recebe nesta quarta-feira (25) o maior navio transatlântico de todos os 
tempos. O M/S Queen Victoria traz a bordo 1.997 turistas e 981 tripulantes, 
totalizando 2.978 pessoas, que serão recepcionadas pelas equipes da Empresa 
Estadual de Turismo do Amazonas e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 
Eventos (Manauscult). 
 
Fonte: Ariquemes online 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=320103&codDep=38 
 
24/01 
 
Capacity Building and Technology Update: IMO Builds Capacity to Enhance 
Energy Efficiency in Maritime Shipping 
Capacitação e atualização tecnológica: a IMO cria capacidade para aumentar a 
eficiência energética na navegação marítima (tradução nossa) 
 
12 January 2017: The past weeks’ capacity-building and technology development and 
transfer-related activities have contributed to the implementation of the Sustainable 
Development Goals (SDGs) by focusing on a range of issues, including energy 
efficiency and renewables, climate-smart agriculture (CSA) and disaster risk reduction 
(DRR). This Update outlines some of these initiatives. 



 
Fonte: IISD / SDG Knowledge Hub  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://sdg.iisd.org/news/capacity-building-and-technology-update-imo-builds-
capacity-to-enhance-energy-efficiency-in-maritime-shipping/ 
 
23/01 
 
ENTREVISTA - Comandante da Marinha fala sobre estratégias para defesa da 
Amazônia Azul  
O comandante da Marinha, Almirante Eduardo Bacellar, acredita que a defesa da 
Amazônia Azul passa pelo reaparelhamento da Força Naval. Em entrevista exclusiva 
ao ID&S, o comandante fala dos projetos estratégicos que vão permitir a Marinha do 
Brasil defender o litoral do País. 
 
Fonte: Defesa e Segurança 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://defesaeseguranca.com.br/entrevista-comandante-da-marinha-fala-sobre-
estrategias-para-defesa-da-amazonia-azul/ 
 
Um resumo do cenário da navegação mundial 
SÃO PAULO – A Samra Midas (SM) Group concluiu a aquisição do negócio 
Transpacífico e Intra-Ásia da Hanjin, que operará como SM Line. A ideia original era 
acomodar a nova atividade sob o operador Korea Line, porém, o plano não se 
concretizou quando os acionistas minoritários o bloquearam, deixando como novo 
operador da linha responsabilidade direta da empresa do grupo. 
 
Fonte: Fiorde News 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.fiorde.com.br/wordpress/blog/um-resumo-do-cenario-da-navegacao-
mundial/ 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
27/01 
 
Porto de Paranaguá monitora a água de lastro de 80% dos navios 
Porto de Paranaguá - Agua de Lastro A Administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina (Appa) monitorou mais de 80% dos navios que atracaram no Porto de 
Paranaguá em 2016 para avaliar a salinidade e procedência da água de lastro – que é 
usada como contrapeso em porões das embarcações. Ela pode conter organismos 
diversos e o monitoramento tem como objetivo evitar a contaminação do ecossistema 
marinho natural com espécies exóticas. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37338-porto-de-
paranagua-monitora-a-agua-de-lastro-de-80-dos-navios 
 
26/01 
 
Dragagem no Porto de Paranaguá está prestes a começar 



Depois de um processo que levou quatro anos, está prestes a começar a dragagem de 
aprofundamento no Canal da Galheta, no Porto de Paranaguá. Em visita a 
Curitiba nesta semana, o ministro dos Transportes, Maurício Quintella, anunciou que a 
ordem de serviço para o início da operação será assinada em solenidade no dia 2 de 
fevereiro. A draga que irá realizar o trabalho já está em Paranaguá. Há 20 anos que o 
porto não passava por dragagens de aprofundamento – foram feitas três, de 
manutenção, entre os anos de 2012 e 2016. 
 
Fonte: Gazeta do Provo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/dragagem-no-porto-de-paranagua-esta-
prestes-a-comecar-0n6z597xnlieyfi7tanjllvd8?ref=aba-ultimas 
 
25/01 
 
Pesquisa demonstra qualidade no atendimento aos navios no Porto de 
Imbituba  
O Porto de Imbituba divulga esta semana os resultados da Pesquisa de Satisfação 
2016, realizada durante o último ano com 135 comandantes dos navios que utilizaram 
a estrutura portuária de Imbituba. Entre as características avaliadas, estão a 
qualidade da sinalização náutica, do canal de acesso e berços de atracação, condições 
de segurança para a realização das operações, facilidade de comunicação com 
autoridade portuária e operadores, além de itens de infraestrutura. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portogente.com.br/noticias-corporativas/93297-
Pesquisa%20demonstra%20qualidade%20no%20atendimento%20aos%20navios%20
no%20Porto%20de%20Imbituba 
 
Decreto dos Portos divide governo Temer 
A proposta do setor portuário de adaptar os contratos de arrendamento ao prazo de 
35 anos renováveis até o limite de 70 anos enfrenta resistência na área técnica do 
governo, que não encontra guarida jurídica na investida, apurou o Valor. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37310-maiores-
rebocadores-do-brasil-comecam-a-operar-no-porto-de-paranagua 
 
Maiores rebocadores do Brasil começam a operar no Porto de Paranaguá 
Os maiores e mais potentes rebocadores da costa brasileira começaram a operar no 
Porto de Paranaguá nesta semana. As duas embarcações, de 32 metros de 
comprimento e 12 metros de largura e tração estática de 77 toneladas, são capazes 
de manobrar navios maiores com mais rapidez e eficiência. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37310-maiores-
rebocadores-do-brasil-comecam-a-operar-no-porto-de-paranagua 
 
23/01 
 



Antaq libera construção de porto que pode gerar 10 mil empregos no Sul do 
Estado 
Segundo o Ministério dos Transportes, “a assinatura ainda não tem data marcada. 
Após a formalização do contrato, no âmbito do Ministério, a empresa está apta a dar 
inicio a construção" 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) assinalou de forma positiva 
para a assinatura do contrato entre o Ministério dos Transportes e a empresa 
responsável para a construção do Porto Central. A construção do complexo portuário 
deve gerar 10 mil empregos. 
 
Fonte: Folha Vitória 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.folhavitoria.com.br/economia/noticia/2017/01/antaq-libera-construcao-
de-porto-que-pode-gerar-10-mil-empregos-no-sul-do-estado.html 
 
Porto de Ilhéus terá dragagem para 12 metros, anuncia diretor do INPH 
A notícia de que o Porto de Ilhéus está inserido no Plano Nacional de Dragagem 
(PND2) foi confirmada por Domenico Accetta, diretor do Instituto Nacional de 
Pesquisas Hidroviárias (INPH), unidade de pesquisa da Secretaria de Políticas 
Portuárias do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37299-porto-de-ilheus-
tera-dragagem-para-12-metros-anuncia-diretor-do-inph-2 
 
CLIPPING ATUALIDADES  
 
27/01 
 
Plataforma digital reúne publicações internacionais dos últimos 400 anos 
Oferecido pela Capes, portal tem arquivos com mais de 10 milhões de páginas 
digitalizadas de publicações periódicas, como The Economist e Financial Times 
A Gale NewsVault, plataforma oferecida pelo Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), reúne dados históricos que 
contemplam os últimos 400 anos de informações publicadas em grandes veículos de 
comunicação internacionais. O acesso é gratuito. 
 
Fonte: Portal Brasil 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.brasil.gov.br/educacao/2017/01/plataforma-digital-reune-publicacoes-
internacionais-dos-ultimos-400-anos 
 
26/01 
 
Redenção pela leitura 
A força de transformação contida no livro é imensa. E de todas as atividades do 
campo da cultura, a única realmente factível para o presidiário é a leitura 
O bom exemplo foi dado. Mas quem disse que seria fácil? Como perguntam os 
ingleses… Com cerimônia oficial e pose para foto, o ministro da Educação, Mendonça 
Filho, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, anunciaram ato de 
doação de 20 mil livros para formação de bibliotecas em 40 presídios brasileiros. Um 
bom exemplo. Mas este é um assunto espinhoso. 
 



Fonte: O Globo On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/opiniao/redencao-pela-leitura-20826638 
 
24/01 
 
Confira dicas de livros para turbinar a carreira em 2017  
Seleção ajuda quem busca a melhor estratégia para encontrar novas oportunidades 
profissionais  
Que tal começar 2017 turbinando a carreira? Os livros são uma boa, e acessível, 
ferramenta para ampliar conhecimentos e traçar estratégias profissionais, seja para 
conquistar uma outra oportunidade ou até mesmo para recolocar-se no mercado de 
trabalho. Pensando nisso, a Estante Virtual, portal de compra e venda de livros que 
reúne 2.600 sebos e pequenas livrarias de todo o Brasil, selecionou alguns títulos para 
quem quer começar o ano com o “pé direito” já com foco em um novo emprego e na 
carreira. 
 
Fonte: Jornal do Brasil 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jb.com.br/balcao-de-emprego/noticias/2017/01/24/confira-dicas-de-
livros-para-turbinar-a-carreira-em-2017/ 
 
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: 23 a 27 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) 
 


