
 

 

 

 

 

 
Período: 30 de Janeiro a 02 de Fevereiro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- DPC altera norma para operação de embarcações estrangeiras em águas 
jurisdicionais brasileiras (NORMAM-04/DPC) 
Mais informações no CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO.  
 
- Curiosidade! Você sabia? Uma simples curtida no Facebook pode levar à 
demissão por justa causa! Saiba os detalhes no CLIPPING DIREITO DO 
TRABALHO! 
 
- 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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Taxas de frete podem subir em 2017 
As taxas de frete contratadas na maioria dos comércios de containers poderão atingir 
o patamar de até 40% em 2017, bem maiores do que os registrados em 2016. 
 
Fonte: Guia Marítimo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/containers/taxas-de-frete-podem-subir-em-
2017 
 
DPC altera norma para operação de embarcações estrangeiras em águas 
jurisdicionais brasileiras (NORMAM-04/DPC) 
A Diretoria de Portos e Costas da Marinha Brasileira publicou a Portaria nº 395/DPC, 
de 7 de dezembro de 2016, e a Portaria nº 430/DPC, de 22 de dezembro de 2016, 
que alteraram as “Normas da Autoridade Marítima para Operação de Embarcações 
Estrangeiras em Águas Jurisdicionais Brasileiras” (NORMAM-04/DPC), que estabelece 
procedimentos administrativos para a operação de embarcações de bandeira 
estrangeira em Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), visando à segurança da 
navegação, à salvaguarda da vida humana e à prevenção da poluição no meio 
aquaviário. 
 
PORTARIA N. 395/DPC, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016 - Clique aqui  
http://www.dpc.mb/portarias/PORT2016/Port395_16.pdf 
 
PORTARIA N. 430/DPC, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016 - Clique aqui 
http://www.dpc.mb/portarias/PORT2016/Port430_16.pdf 
 
31/01 
 
Treinamento é o foco do novo presidente da Praticagem 
Investir em treinamento profissional e na aquisição de novas embarcações para o 
acesso aos cargueiros que atracam no Porto de Santos está entre as metas do novo 
presidente da Praticagem de São Paulo, ...  
 
Fonte: A Tribuna  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/treinamento-e-o-
foco-do-novo-presidente-da-
praticagem/?cHash=8e1bd63ea063140d0dcc695434287b15 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
02/02 
 
Codesp inicia comemorações do aniversário de 125 anos do Porto de Santos 
A Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) inicia nesta quinta-feira (02 de 
fevereiro) as comemorações do aniversário de 125 Anos do Porto de Santos. A 
programação, que se estenderá até o final do ano... 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37410-codesp-inicia-
comemoracoes-do-aniversario-de-125-anos-do-porto-de-santos 
 
31/01 



Porto do Recife prevê retomada 
Após a confirmação de que o Governo Federal vai devolver a autonomia das 
concessões portuárias para Pernambuco, algo que ficou comprometido desde 2013, 
com a promulgação da Lei dos Portos, o setor começa a vislumbrar dias melhores a 
partir da retomada de licitações importantes. 
 
Fonte: Portos e Navios   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37362-porto-do-recife-
preve-retomada 
 
30/01 
 
Pesquisa destaca qualidade no atendimento aos navios no Porto de Imbituba 
Entre as características avaliadas pelo levantamento estavam a qualidade da 
sinalização náutica, condições de segurança, facilidade de comunicação com 
autoridade portuária e itens de infraestrutura. O levantamento de 2016 da Pesquisa 
de Satisfação do Porto de Imbituba apontou indicadores positivos de desempenho, 
com a maioria dos percentuais de avaliação entre Bom e Muito Bom.  
 
Fonte: Informativo dos Portos   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.informativodosportos.com.br/pesquisa-destaca-qualidade-no-
atendimento-aos-navios-no-porto-de-imbituba/ 
 
Dragagem do canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes começa em 
30 dias 
Em Itajaí nesta quinta-feira, o ministro Maurício Quintella Lessa assinou o contrato 
com a empresa DTA, que ficará responsável pela dragagem do canal de acesso, 
aguardada desde as cheias de 2015. A obra custará R$ 39 milhões e começa nos 
próximos 30 dias. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37358-dragagem-do-
canal-de-acesso-aos-portos-de-itajai-e-navegantes-comeca-em-30-dias 
 
Porto de Santos registra queda de 5,1% na movimentação de cargas em 
2016 
A movimentação de cargas no Porto de Santos caiu 5,1% no ano passado, totalizando 
113,815 milhões de toneladas. O resultado foi motivado pela diminuição nas 
exportações, principalmente as de milho, reduzidas pela metade (-49,7%). 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.kincaid.com.br/clipping/28722/Porto-de-Santos-regi.html 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
01/02 
 
Estaleiro Oceana lança primeiro da série de 6 AHTS da CBO 



O grupo CBO lançou no último sábado (28) a primeira embarcação do tipo AHTS 
18.000 produzido no estaleiro Oceana, em Itajaí (SC). A unidade é a primeira de uma 
série de seis embarcações desse modelo que estão sendo construídas no estaleiro. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/37389-estaleiro-
oceana-lanca-primeiro-da-serie-de-6-ahts-da-cbo 
 
CLIPPING DIREITO DO TRABALHO 
30/01 
 
Uma simples curtida no Facebook pode levar à demissão por justa causa 
As redes sociais, quando não utilizadas corretamente, podem se tornar uma arma 
contra você mesmo. Foi o que acabou acontecendo com o funcionário de uma 
empresa em Campinas.  
 
Fonte: Jornal Ciência  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jornalciencia.com/uma-simples-curtida-no-facebook-pode-levar-a-
demissao-por-justa-causa/ 
 
CLIPPING ATUALIDADES E QUALIDADE DE VIDA  
 
01/02 
 
Diversos cursos grátis do Microsoft Office 
Faça já sua inscrição nos cursos gratuitos da Microsoft e tenha um conhecimento mais 
amplo sobre o Word, Excel, Power Point, Access, Outlook e Visio. 
 
Fonte: canal do ensino  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://canaldoensino.com.br/blog/diversos-cursos-gratis-do-microsoft-office 
 
31/01 
 
5 livros que ajudam a motivar e inspirar pessoas 
Ler já é uma terapia. Quando esse hábito se junta a temas motivacionais e 
prazerosos, a atividade se torna ainda mais efetiva. 
 
Fonte: canal do ensino  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://canaldoensino.com.br/blog/5-livros-que-ajudam-a-motivar-e-inspirar-pessoas 
 
30/01 
 
Quais as atividades ao ar livre que estão dando o que falar neste verão 
Acroyoga, pole beach e kangoo são algumas das modalidades da vez 
São cinco e meia da manhã. Seis pessoas, entre homens e mulheres, estendem 
cangões na faixa de areia quase deserta do Leme. O ritual começa com alongamento. 
Quando os primeiros raios do sol começam a surgir no horizonte, é tempo de iniciar as 
posturas, ou ásanas. Pássaro, faquir, estrela e borboleta são algumas das mais 
tradicionais da acroyoga, modalidade criada a partir da junção de acrobacia com ioga, 
que está cada vez mais popular no Rio. 



 
Fonte: O Globo On-line  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/rio/quais-as-atividades-ao-ar-livre-estao-dando-que-falar-
neste-verao-20831008 
 
Como melhorar a sua capacidade de tomar decisões e se tornar um líder 
melhor 
Melhore a sua capacidade de tomar decisões e seja um líder melhor! 
Tomar decisões faz parte do dia a dia de quem está em uma posição de liderança. 
Muito do crescimento da empresa depende justamente dessa habilidade. Você sabe 
como melhorar essa capacidade e se tornar um líder melhor? 
 
Fonte: Universia  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2017/01/30/1148969/melhorar-
capacidade-tomar-decises-tornar-lider-melhor.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: 30 de Janeiro a 02 Fevereiro 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: 8183-7224 

E-mail: tm.biblioteca@marinha.mil.br (Novo!) 
Visite o nosso Site: Site: www.marinha.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) 
 


