
 

 

 

 

 

 
Período: 06 a 10 de Fevereiro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
Destacamos! 
Em LEITURA RECOMENDADA! 
- A ONU aos 70: contribuições, desafios e perspectivas 
DOWNLOAD gratuito do LIVRO! 
A presente obra divulga informações e análises sobre a ONU, demonstrando a 
constante relevância internacional da Organização. 
 
Para leitura a íntegra, Clique aqui 
Disponível em: https://igarape.org.br/onu-aos-70-contribuic%CC%A7o%CC%83es-
desafios-e-perspectivas/ 
 
- 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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09/02 
 
Cabo Frio quer a volta dos transatlânticos 
Cabo Frio quer voltar a ser rota dos cruzeiros marítimos. A intenção é fazer com que 
os transatlânticos passem a atracar novamente no terminal da cidade já na 
temporada 2017/2018, que acontece entre os meses de novembro e abril. A 
expectativa é que pelo menos dez embarcações passem pela cidade, gerando cerca de 
R$ 6 milhões na economia do município. 
 
Fonte: O Dia  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/odiaestado/2017-02-09/cabo-frio-quer-a-volta-
dos-transatlanticos.html 
 
Hidrovia Tietê-Paraná bate recorde de movimento de cargas após seca 
Depois de ficar interditada por 20 meses por causa da seca que atingiu o Estado de 
São Paulo em 2014, a Hidrovia Tietê-Paraná bateu recorde de movimentação de 
cargas no ano de 2016. Segundo o Departamento Hidroviário do Estado foram 
transportadas 8,7 milhões de toneladas de produtos em toda a hidrovia, frente a 6,3 
milhões de 2013, ano anterior à sua paralisação. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/37498-hidrovia-
tiete-parana-bate-recorde-de-movimento-de-cargas-apos-seca 
 
08/02 
 
Marinha do Brasil inspeciona mais de 1.400 embarcações no oeste 
parananese 
A Capitania Fluvial do Rio Paraná e a subordinada Delegacia Fluvial de Guaíra 
divulgam balanço parcial da primeira fase da Operação Verão 2016/2017, iniciada 
pelo Comando do 8º Distrito Naval no dia 22 de dezembro de 2016. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/37460-marinha-do-
brasil-inspeciona-mais-de-1-400-embarcacoes-no-oeste-parananese 
 
07/02 
 
Quatro navios são afundados para mergulho em Pernambuco, nesta quarta 
Quatro rebocadores que estavam sem uso no Porto do Recife vão virar atração 
turística. Nesta quarta, os barcos São José, Bellatrix, Phoenix e Virgo serão afundados 
no Parque dos Naufrágios, na plataforma continental do Estado, elevando de 14 para 
18 o número de embarcações que funcionam como recifes artificiais no parque, onde 
já foram encontradas 170 espécies de peixes. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral/37447-quatro-navios-sao-
afundados-para-mergulho-em-pernambuco-nesta-quarta 
 
Svitzer investe em novas embarcações de apoio para crescer no Brasil 



As águas brasileiras estão na mira da Svitzer, que pertence à dinamarquesa Maersk e 
está ampliando suas atividades no Brasil. Depois de iniciar as operações de dois novos 
rebocadores no porto de Paranaguá em janeiro, a empresa segue com os planos de 
aumentar mais a frota ao longo de 2017, com a meta de chegar ao fim do ano com 10 
embarcações de apoio de bandeira brasileira. 
 
Fonte: Petronotícias 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.petronoticias.com.br/archives/94684 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
08/02 
 
Sociedade portuária do Brasil negocia com Zhuhai linha marítima direta 
A Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) vai negociar com empresários da zona 
econômica especial chinesa de Zhuhai o estabelecimento de uma ligação marítima 
direta entre esta cidade portuária e o porto da cidade de Vitória, capital do estado do 
Espírito Santo, informou uma associação do setor. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37468-sociedade-
portuaria-do-brasil-negocia-com-zhuhai-linha-maritima-direta 
 
07/02 
 
Projeto de porto privado em Paranaguá é cancelado 
A Triunfo Participações e Investimentos e a LOGZ Logística Brasil desistiram de 
construir um terminal privado para grãos, líquidos e contêineres em Paranaguá. 
O empreendimento, chamado Terminal de Logística Integrada do Paraná (Terlip), era 
estudado desde 2013, pelo menos, quando a Triunfo e a LOGZ criaram a sociedade. O 
terminal multiuso ocuparia uma área de 2 milhões de metros quadrados numa região 
conhecida como Embocuí, a oeste do Porto de Paranaguá. 
 
Fonte: Gazeta do Povo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/projeto-de-porto-privado-em-paranagua-
e-cancelado-ac5z18bq4oqccs8cy3ula7b8n 
 
Portos do Paraná vão priorizar aumento da competitividade, atendimento e 
baixo custo 
Após garantir um aporte de investimentos públicos e privados que totalizam cerca de 
R$ 4 bilhões até 2020, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) 
vai priorizar ações para garantir disponibilidade de atendimento, competitividade e 
baixo custo operacional nos próximos anos. 
 
Fonte: Agência de Notícias do Paraná 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=92647&tit=Portos-do-
Parana-vao-priorizar-aumento-da-competitividade-atendimento-e-baixo-custo 
 
06/02 
Setor portuário terá que se adaptar ao prazo dos contratos antigos 



Por falta de segurança jurídica, o Ministério dos Transportes recuou e desistiu de 
atender a proposta de empresários de adaptar para o prazo de até 70 anos 
Por falta de segurança jurídica, o Ministério dos Transportes recuou e desistiu de 
atender a proposta de empresários do setor portuário de adaptar para o prazo de até 
70 anos os contratos antigos. Com isso, o ministério acatou a posição de técnicos da 
Casa Civil, que eram contra a prorrogação dos contratos, conhecidos como pré-1993. 
São contratos que não foram licitados e cujos prazos estão vencidos. 
 
Fonte: Guia Marítimo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/comercio-exterior/setor-portuario-tera-que-
se-adaptar-ao-prazo-dos-contratos-antigos 
 
Porto de Parintins é reaberto com autorização da Marinha 
A Marinha do Brasil autorizou, na tarde desta sexta-feira (3), a reabertura do Terminal 
Hidroviário de Parintins. A liberação foi emitida através da portaria de colocação de 
tráfego do porto depois que o Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit), Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental (AHIMOC) e 
Prefeitura de Parintins cumprirem todas as exigências feitas pela Capitania dos Portos. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37439-porto-de-
parintins-e-reaberto-com-autorizacao-da-marinha 
 
Dragagem vai retirar 15 “Maracanãs” de areia no Porto de Paranaguá 
Canal da Galheta passará a ter 16 metros de profundidade, permitindo que cada navio 
amplie a carga embarcada em 10,5 mil toneladas. Obras vão durar 11 meses 
As obras de dragagem para aprofundar o Canal da Galheta, que dá acesso ao Porto de 
Paranaguá, envolvem números superlativos. Ao todo, serão dragados 14,2 milhões de 
metros cúbicos de areia, quantidade suficiente para encher 15 estádios de futebol 
como o Maracanã, segundo a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
(Appa). 
 
Fonte: Gazeta do Povo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/dragagem-vai-retirar-15-maracanas-de-
areia-no-porto-de-paranagua-0gpdrebuhgd58f8nl9xvvztng 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
10/02 
 
Consórcio de Libra pede para contratar casco de plataforma no exterior 
A Petrobras pretende construir no exterior 100% do casco da plataforma que será 
usada no projeto piloto do campo de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos. No pedido 
de autorização para contratar um volume menor de bens e serviços na indústria 
nacional do que o previsto no contrato de partilha firmado em 2013 - o pedido de 
waiver - a empresa, operadora do projeto, informa que os estaleiros nacionais não 
têm capacidade de receber a obra. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/37547-consorcio-de-
libra-pede-para-contratar-casco-de-plataforma-no-exterior 
 
09/02 
 
Estaleiros buscam apoio de prefeitos de municípios que abrigam 
fornecedores 
Os estaleiros nacionais estão articulando uma frente reunindo a indústria, políticos e 
trabalhadores em defesa do conteúdo local nas encomendas da indústria de petróleo. 
Uma das estratégias do Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação 
Naval e Offshore (Sinaval) é conseguir o apoio de prefeitos de cidades... 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/37504-estaleiros-
buscam-apoio-de-prefeitos-de-municipios-que-abrigam-fornecedores 
 
06/02 
 
Estaleiro de Itajaí finaliza encomenda de seis navios 
Navios de apoio marítimo offshore, são projetados para manusear âncoras, reboque e 
suprimento para plataformas de petróleo 
O estaleiro Oceana, do Grupo CBO, lançou à água em Itajaí a primeira de uma 
encomenda de seis embarcações do tipo AHTS 18.000 para a Petrobras. São navios 
de apoio marítimo offshore, projetados para manusear âncoras, reboque e suprimento 
para plataformas de petróleo. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/maritimo/estaleiro-de-itajai-finaliza-
encomenda-de-seis-navios 
 
CLIPPING ATUALIDADES  
 
10/02 
 
Holanda abre inscrições para bolsas de estudo exclusivas para brasileiros  
Se você é estudante de graduação, pós-graduação ou MBA e pensa em fazer um curso 
no exterior, aqui está uma excelente oportunidade. O programa Orange Tulip 
Scholarships, que oferece anualmente bolsas de estudos para brasileiros na 
Holanda, já está com suas inscrições abertas para o ano letivo de 2017. 
 
Fonte: conexão planeta  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://conexaoplaneta.com.br/blog/holanda-abre-inscricoes-para-bolsas-de-estudo-
exclusivas-para-brasileiros/ 
 
08/02 
 
4 novidades que devem chegar ao WhatsApp em breve 
A maneira como você usa o WhatsApp está prestes a mudar. Nos próximos meses, o 
aplicativo de mensagens mais popular do mundo deve ganhar uma série de recursos, 
como a possibilidade de apagar mensagens já enviadas, o que já funciona na versão 



beta do aplicativo. Listamos abaixo quatro novidades que estarão disponíveis em 
breve no seu celular. Confira! 
 
Fonte: Olhar Digital  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/4-novidades-que-devem-chegar-ao-whatsapp-
em-breve/65817 
 
06/02 
 
PJe será obrigatório em Osasco e Barueri a partir de 06/02/2017 
Sistema só não será obrigatório para ações criminais e execuções fiscais 
O sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) passa a ser obrigatório para a proposição 
da ações nas subseções da Justiça Federal de Osasco e Barueri a partir do próximo dia 
6 de fevereiro. A obrigatoriedade só não vale para as ações criminais – ainda não 
abrangidas pelo sistema – e para as execuções fiscais, que, a partir da mesma data, 
em caráter facultativo, também poderão tramitar pelo PJe naquelas subseções. 
 
Fonte: Juristas  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://juristas.com.br/2017/02/04/pje-sera-obrigatorio-em-osasco-e-barueri-partir-
de-06022017/ 
 
CLIPPING QUALIDADE DE VIDA  
 
09/02 
 
Ultrapassar limites com limites 
Vencer barreiras e superar limites aumenta a autoconfiança e estimula a sensação de 
prazer e bem-estar, mas é preciso fazer isso com segurança 
Muitas vezes confundimos superação com exagero. É comum vermos atletas 
extenuados, cobertos de suor e declarando que a dor faz parte do uniforme. Em parte, 
isso é verdade, mas sabemos que o esporte de alto rendimento muitas vezes não é 
saudável. Esse é um assunto complexo que não cabe discutir aqui, mas que acaba 
influenciando quem faz atividade física com outros objetivos, como a prevenção de 
doenças e a manutenção da saúde. 
 
Fonte: veja on-line  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://veja.abril.com.br/blog/letra-de-medico/ultrapassar-limites-com-limites/ 
 
LEITURA RECOMENDADA! 
 
A ONU aos 70: contribuições, desafios e perspectivas 
DOWNLOAD gratuito do LIVRO: 
A ONU aos 70: contribuições, desafios e perspectivas. 
A presente obra divulga informações e análises sobre a ONU, demonstrando a 
constante relevância internacional da Organização. 
 
Para leitura a íntegra, Clique aqui 
Disponível em: https://igarape.org.br/onu-aos-70-contribuic%CC%A7o%CC%83es-
desafios-e-perspectivas/ 
 
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: 06 a 10 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) 
 


