
 

 

 

 

 

 
Período: 20 a 23 de Fevereiro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
Destacamos! 
 
- Livros Digitais da Rede de Bibliotecas Integradas da Marinha! 
Encontra-se disponível o serviço de acesso aos livros digitais da Rede BIM, 
exclusivamente pela Internet, no link: 
http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/pergamum/biblioteca/index.php.  
O acervo compartilhado pelas bibliotecas da Rede BIM, onde somos participantes, é 
das Editoras Atlas, Saraiva, Grupo A e Grupo Editorial Nacional, e conta com 4.865 
títulos (incluindo lançamentos), distribuídos em 05 grandes áreas do conhecimento: 
Ciências Jurídicas, Biológicas, Humanas, Exatas e Sociais Aplicadas. 
Orientações de como utilizar o serviço poderão ser obtidas em nossa biblioteca.  
Contatos: (21) 2104-7224 / tm.biblioteca@marinha.mil.br. Venha nos visitar! 
 
- A Biblioteca do TM possui acesso a coleção oficial de Normas Técnicas 
Brasileiras (ABNT), Mercosul e Internacionais ISO!  
Nas estações de pesquisa de nossa biblioteca é possível realizar consulta on-line às 
Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), Mercosul e Internacionais ISO. A 
pesquisa poderá ser efetuada: pelo número da norma, por "palavra" contida no corpo 
da norma e etc; No resultado da busca, o usuário/cliente terá a opção de visualizar a 
norma de interesse. Para obter mais informações sobre esta nova funcionalidade, 
entre em contato conosco: tm.biblioteca@marinha.mil.br. 
 
- Suspensão temporária dos serviços da biblioteca!  
Durante o período de 02 a 16 de março, nossa biblioteca não dará atendimento ao 
público. Retornaremos ao funcionamento normal no dia 17.    
 
- 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.  
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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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21/02 
 
Tribunal Marítimo (de Angola) atento às violações 
O sistema de segurança marítima está montada para detectar as possíveis violações 
da nossa orla marítima, em cooperação com o Ministério da Defesa, nomeadamente a 
Marinha de Guerra, disse Maria Fundanga,  subprocuradora-geral junto do Tribunal 
Marítimo em entrevista ao Jornal de Angola. A subprocuradora-geral..., disse que até 
a data de hoje foram julgados 702 processos. Destes números, 73 estão em curso de 
julgamento. A Polícia Fiscal, referiu, faz parte do Conselho de Segurança Marítima, 
“pois ela produz e recolhe provas e fiscaliza os dados ilegais”. 
 
Fonte: Jornal de Angola 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://jornaldeangola.sapo.ao/entrevista/tribunal_maritimo_atento_as_violacoes 
 
Marine litter  
Marine litter presents a huge problem in our oceans, with some scientists warning 
that, by 2050, the quantity of plastics in the oceans will outweigh fish. But IMO and 
others have been taking action to address the problem, including regulating the 
discharge of garbage from ships and supporting research work. 
 
Tradução ‘nossa’ 
Lixo marinho  
O lixo marinho apresenta um enorme problema em nossos oceanos, com alguns 
cientistas avisando que, até 2050, a quantidade de plásticos nos oceanos superará os 
peixes. Mas a IMO e outros têm criado medidas para resolver o problema, incluindo a 
regulamentação da descarga de lixo de navios e apoio ao trabalho de investigação. 
 
Fonte: IMO 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/marinelitter/Pages/default.aspx?platfo
rm=hootsuite 
 
Turismo de cruzeiro deve movimentar US$18 milhões no Rio durante o 
carnaval 
O Rio de Janeiro deve receber 14 transatlânticos no período do carnaval. A 
expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas cheguem à capital fluminense pelo Pier 
Mauá, na zona portuária, até o dia 28 de fevereiro. 
 
Fonte: Isto é 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



http://istoe.com.br/turismo-de-cruzeiro-deve-movimentar-us18-milhoes-no-rio-
durante-o-carnaval/ 
 
Plenário aprova nova tramitação para projeto sobre hidrovias em terras 
indígenas 
O Plenário aprovou nesta segunda-feira ..., que autoriza a passagem de hidrovias por 
terras indígenas. A matéria já foi analisada pelas comissões de Constituição e Justiça 
e de Cidadania; de Integração Nacional, de Desenvolvimento Regional e da Amazônia; 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e de Minas e Energia. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/37662-plenario-
aprova-nova-tramitacao-para-projeto-sobre-hidrovias-em-terras-indigenas 
 
Navio será encalhado no gelo para a 'maior expedição ao Polo Norte' 
Uma empreitada alemã está sendo considerada a maior expedição de pesquisa já 
planejada ao Ártico. Um navio de pesquisa de 120 metros de comprimento, o 
Polarstern, deverá encalhar e flutuar pelo mar de gelo do Polo Norte. A viagem de 
2.500 quilômetros começa em 2019 e deve durar um ano. 
 
Fonte: Folha de São Paulo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/02/1860421-navio-sera-encalhado-no-
gelo-para-a-maior-expedicao-ao-polo-norte.shtml 
 
Frete marítimo de contêiner tem preço divulgado na internet 
Os fretes marítimos de contêiner podem ter seus preços consultados na internet por 
qualquer pessoa, sem qualquer tipo de cadastro. Mandar um contêiner cheio de 20 
pés do Porto de Roterdã, Holanda, o mais importante da Europa, para Santos, hoje 
sairia US$ 162 (cerca de R$ 495). Já de Xangai (China) para o principal porto do 
Brasil, o valor desse mesmo tipo de contêiner ficaria em US$ 1,6 mil (cerca de R$ 5,8 
mil). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/37664-frete-
maritimo-de-conteiner-tem-preco-divulgado-na-internet 
 
20/02 
 
Brasil cede vaga no Tribunal do Mar para o Paraguai 
O Brasil vai deixar uma das 21 cadeiras no Tribunal Internacional do Direito do Mar, 
órgão ligado à ONU, que julga, naturalmente, de temas ligados à controvérsias 
marítimas globais. Vai ceder seu lugar ao...Paraguai na eleição que acontecerá em 
junho. 
 
Fonte: O Globo On-Online  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/brasil-cede-vaga-no-tribunal-do-
mar-para-o-paraguai.html 
 
AGU impede liberação de embarcações utilizadas para transporte ilegal de 
madeira 



A Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu reverter sentença que havia 
determinado a devolução de rebocador e balsa apreendidas por fiscais do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Os equipamentos haviam 
sido recolhidos porque estavam sendo utilizados para transportar, sem licença 
ambiental, toras de madeira. 
 
Fonte: AGU  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/513992 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
23/02 
 
Embarques de soja crescem 15% em Paranaguá 
A safra de verão deste ano deve ser recorde e os primeiros sinais já começam a ser 
sentidos no Porto de Paranaguá. Com a demanda do mercado externo em alta, os 
embarques de soja pelo porto paranaense fecharam janeiro em alta de 15%. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37689-embarques-de-
soja-crescem-15-em-paranagua 
 
22/02 
 
Anos após anúncio, obras em porto de Manaus ainda não saíram do papel 
Mesmo com o anúncio de início de obras para março de 2013, o projeto que pretende 
criar um porto moderno para as embarcações regionais que transportam cargas e 
passageiros na capital amazonense ainda segue sem previsão de conclusão. O 
Ministério dos Transportes diz que tenta viabilização da obra. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37675-anos-apos-
anuncio-obras-em-porto-de-manaus-ainda-nao-sairam-do-papel 
 
Revisão do marco regulatório dos portos não resolve gargalos logísticos 
Entidades portuárias afirmam que, embora positiva, essa é apenas uma medida que 
precisa ser adotada, porém muito ainda é necessário para sanar deficiência do poder 
público. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37674-revisao-do-
marco-regulatorio-dos-portos-nao-resolve-gargalos-logisticos 
 
20/02 
 
Porto do São Raimundo será ampliado e setor de navegação comemora 
investimentos 
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou uma 
série de melhorias para o Porto do São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus. O órgão 
contratou a elaboração de projetos para fabricação, montagem e instalação de um 



cais flutuante e uma ponte de acesso ao terminal hidroviário. O investimento nos 
projetos está orçado em R$ 1,7 milhão. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/2017/02/porto-do-sao-raimundo-sera-ampliado-
e-setor-de-navegacao-comemora-investimentos/ 
 
Porto de Cabedelo embarca para Europa 13 mil toneladas do minério ilmenita 
O Porto de Cabedelo conclui uma importante operação nos próximos dias. Vai 
embarcar para a Holanda e para a França, ilmenita, minério extraído na Paraíba. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37640-porto-de-
cabedelo-embarca-para-europa-13-mil-toneladas-do-minerio-ilmenita 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
20/02 
 
Rio recebe 14ª edição da Marintec em agosto 
Os fornecedores da indústria naval como armadores, estaleiros, fabricantes, entre 
outros, têm um encontro marcado para os dias 15 a 17 de agosto, na 14ª edição da 
Marintec South America. A feira acontecerá no Rio de Janeiro, no Centro de 
Convenções SulAmérica. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/37628-rio-recebe-
14-edicao-da-marintec-em-agosto 
 
CLIPPING ATUALIDADES  
 
23/02 
 
Carnaval Carioca! 
A evolução da folia desde o período colonial.   
 
Fonte: O Globo On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://infograficos.oglobo.globo.com/rio/a-evolucao-da-
folia.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=O%20Globo 
 
15 sites para baixar livros gratuitamente 
Para ampliar a sua experiência de leitura, o Catraca Livre fez uma lista com 15 sites 
nacionais e internacionais em que é possível baixar  livros e ler online de maneira 
legal, sem complicações e, o melhor, de graça. 
 
Fonte: catraca livre  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://catracalivre.com.br/geral/dica-digital/indicacao/15-sites-para-baixar-livros-
gratuitamente/ 
 



21/02 
 
Zelândia: Oitavo Continente? 
Com tamanho equivalente a aproximadamente dois terços da Austrália, dos quais 
94% encontram-se embaixo d’água, crê-se que a Zelândia – como foi batizada a 
região – tenha separado-se de Gondwana – antigo supercontinente – e submergido 
entre 60 e 85 milhões de anos atrás no sudoeste do Pacífico. 
 
Fonte: IBDMAR  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.ibdmar.org/2017/02/zelandia-oitavo-continente/ 
 
20/02 
 
Plataforma brasileira permitirá diagnóstico sobre biodiversidade 
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) lançará na 
próxima terça-feira (21) a Plataforma Brasileira sobre Biodiversidade e Serviços 
Ecossistêmicos (BPBES, na sigla em inglês). O sistema permitirá a elaboração do 
Diagnóstico Brasileiro sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, o primeiro do 
gênero voltado para subsidiar o processo de decisões ambientais no Brasil. 
 
Fonte: Agência Brasil   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2017-02/plataforma-
brasileira-permitira-diagnostico-sobre-biodiversidade 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
Curso de Pós Graduação Profissionalizante em Direito Marítimo - Nova turma 
em FEVEREIRO! Novo!  
Informações e inscrições: Clique aqui 
http://maritimelawacademy.com/especializacao-pos/proposta 
 
2º Curso CBAM Arbitragem e Mediação Marítima 
Duração: de 20 março a 19 junho  
Mais 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/ 
 
VI Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro Novo!  
Dias: 26 e 27 de outubro 
Local: Recife/PE 
Outras Informações: Clique aqui 
www.vicdmpa.com.br 
 
XX International Congress of Maritime Arbitrators  
Date: 25-29 september  
Local: Copenhagen - Denmark  



More informations: http://icma2017copenhagen.org 
 
CLIPPING SEMANAL – Período: 20 a 23 Fevereiro de 2017.  
Acompanhe outras notícias de interesse da comunidade marítima no CLIPPING DE 
NOTÍCIAS DO TM. Link na Internet: 
https://www1.mar.mil.br/tm/?q=biblioteca_produtos 
 
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) 
 


