
 

 

 

 

 

 
Período: 20 a 23 de Março  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
Nossos destaques! 
 
- Dia 22 de março foi o Dia Mundial da Água!  
Risco iminente - O alerta vem de todas as partes. Segundo estimativa da 
Organização das Nações Unidas (ONU), a escassez de água afeta mais de 1,2 bilhão 
de pessoas no mundo e reverter o quadro é chave no combate à pobreza.  
Confira a íntegra da matéria no Clipping Atualidades.  
 
- Você sabia? Em 12 de março comemoramos o dia do Bibliotecário!  
Instituído por decreto no Brasil desde 1958, o Dia do Bibliotecário acontece em 12 de 
março, como homenagem a Manuel Bastos Tigre, considerado um dos mais influentes 
profissionais da área e que nasceu nesse dia, em 1882. Comemorar essa data é 
reconhecer a importância que os bibliotecários têm por assegurar tão bem o acesso à 
informação, necessária para o desenvolvimento do país. 
 
- 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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CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO  
 
20/03 
 
Transporte fluvial de cargas e passageiros cresce no Amazonas 
Considerado o meio de deslocamento mais correto em relação ao meio ambiente e 
capacidade, o transporte fluvial atende aos mais diversos aspectos econômicos do 
Amazonas. Isso porque a atividade concentra a maior parte da condução de cargas e 
passageiros da região. A estimativa é que por ano, aproximadamente 2,5 milhões de 
pessoas utilizem embarcações com o meio de transporte e 1,5 milhão de toneladas de 
cargas gerais cheguem a ser deslocados no Estado. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/38011-transporte-
fluvial-de-cargas-e-passageiros-cresce-no-amazonas 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
23/03 
 
Movimentação de contêineres em portos caiu 4% em 2016, diz entidade 
O fluxo de contêineres nos portos brasileiros caiu 4% em 2016, segundo a Abratec 
(associação do setor). 
"A economia brasileira e a indústria perderam força e os terminais refletem isso", diz 
Sérgio Salomão, presidente executivo da entidade, que representa empresas 
arrendatárias de terminais portuários. 
 
Fonte: Folha de São Paulo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2017/03/1868704-
movimentacao-de-conteineres-em-portos-caiu-4-em-2016-diz-entidade.shtml 
 
22/03 
 
Porto Central recebe autorização federal para iniciar obras no ES 
Mais uma etapa para que o Porto Central, em Presidente Kennedy, saia do papel foi 
superada nesta terça-feira (21). O empreendimento recebeu a autorização de órgãos 
do governo federal para iniciar a construção.  
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38060-porto-central-
recebe-autorizacao-federal-para-iniciar-obras-no-es 
 
Brasil faz leilões de áreas portuárias e terminais são criados no exterior  
O leilão de duas áreas para movimentação e armazenagem de granéis líquidos no 
Porto de Santarém, no Pará, acontece nesta quinta-feira (23), aquecido pela recente 
privatização de quatro aeroportos brasileiros para grupos internacionais, cujo 
resultado foi considerado extraordinário pelo ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência Moreira Franco (PMDB). Embora o porto paraense seja modesto dentro do 
universo portuário do País, o leilão atrai muitos olhares e deve receber participação de 
empresas comandadas por grandes grupos corporativos. 
 



Fonte: Portos Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/radar-global/94475-leilao-terminais-santarem-carne-katia-
abreu-aeroportos-all 
 
21/03 
 
Roubo de cargas causa alta sinistralidade em transportes 
O mercado de seguro transporte passa por um período desafiador. Com notícias de 
assaltos frequentes, os clientes investem no gerenciamento de risco para conseguir 
contratar um seguro com taxas não proibitivas. O volume de contratação de seguros 
chegou a R$ 2,99 bilhões em 2016, segundo dados da Superintendência de Seguros 
Privados (Susep) agrupados pela consultoria Siscorp. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38048-roubo-de-
cargas-causa-alta-sinistralidade-em-transportes 
 
20/03 
 
Porto aumenta limite do calado na área da Alemoa 
A Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) aumentou ontem o calado 
máximo (a profundidade máxima que uma embarcação pode atingir) na parte mais 
rasa do trecho 4 do canal de navegação do Porto de Santos. Trata-se do local onde 
estão os terminais de líquidos do cais santista. Agora, a partir das instalações da 
Brasil Terminal Portuário (BTP) até o Canal de Piaçaguera, navios com até 12,2 
metros de calado poderão trafegar em segurança em condições normais de maré. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38037-porto-aumenta-
limite-do-calado-na-area-da-alemoa 
 
Ministério dos Transportes estuda viabilidade de construção de porto 
O Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Infraestrutura, 
apresentou relatório do estudo de viabilidade técnica de instalação portuária 
pública de pequeno porte (IP4) na Vila de Santa Maria do Boiaçú, no município de 
Rorainópolis, na região Sul do Estado. 
 
Fonte: folha bv 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.folhabv.com.br/noticia/Ministerio-dos-Transportes-estuda-viabilidade-de-
construcao-de-porto/26567 
 
CLIPPING ATUALIDADES  
 
23/03 
 
5 lugares para conhecer no Brasil se você ama livros 
Ama livros? Então, indicamos esses 5 lugares no Brasil para conhecer 
Se tem uma coisa capaz de encantar e apaixonar, isso é um bom livro. Às vezes, a 
receita para um dia feliz é a combinação de um lugar aconchegante e um livro. Que 



tal, então, conhecer 5 lugares aqui mesmo no Brasil que são perfeitos para quem ama 
ler? 
 
Fonte: universia 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/cultura/noticia/2017/03/23/1150813/5-lugares-
conhecer-brasil-ama-livros.html# 
 
1 milhão de livros gratuitos para download ou leitura online 
Open Library é um dos projetos mais ambiciosos da internet: Pretende catalogar e 
digitalizar todos os livros já publicados, em todas as línguas. Desenvolvido sem fins 
lucrativos pelo Internet Archive e pela Fundação Austin, o projeto consiste na 
disponibilização crescente de livros para catalogação histórica, download grátis ou 
leitura online. 
 
Fonte: canal do ensino 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://canaldoensino.com.br/blog/1-milhao-de-livros-gratuitos-para-download-ou-
leitura-online 
 
22/03 
 
Risco iminente 
 
O alerta vem de todas as partes. Segundo estimativa da Organização das Nações 
Unidas (ONU), a escassez de água afeta mais de 1,2 bilhão de pessoas no mundo e 
reverter o quadro é chave no combate à pobreza. Há volume suficiente para atender 
às necessidades, mas isso requer alteração drástica na forma como o recurso 
fornecido pela natureza é usado, administrado e destinado. Tarefa nada fácil, a contar 
pelas projeções dos cientistas: se nada mudar, o planeta enfrentará déficit hídrico de 
40% até 2030, resultante do aquecimento global e do crescimento da população e da 
economia. 
 
Fonte: Valor Econômico 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/brasil/4908680/risco-iminente 
* Para leitura a íntegra da matéria é necessário efetuar cadastro no site. 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
Intermodal South America - 23ª Edição Novo! 
Data: 04 a 06 de abril 
Local: Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP) 
Informações: Clique aqui 
http://www.intermodal.com.br/pt/ 
 
Curso de Verão de Direito Marítimo – Versão à Distância Novo! 
Disponível em 10 de abril de 2017  
Informações e inscrições: Clique aqui 
http://www.maritimelawacademy.com.br 
 
8ª edição do ENAServ Novo! 
Data: 19 de abril 
Local: Auditório da Fecomércio-SP 



Informações: Clique aqui 
http://www.enaserv.com.br/2017/index.asp 
 
II Congresso Brasileiro de Direito do Mar  
Data: 25 e 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 Março 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) 
 


