
 

 

 

 

 

 
Período: 27 a 31 de Março  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
Nossos destaques! 
 
- Confira a AGENDA dos principais Cursos, Congressos e Seminários de 
interesse da Comunidade Marítima, na seção EVENTOS do nosso informativo!  
 
- 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  
 
CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO  
 
29/03 
 
Desafio ambiental: teor de enxofre no óleo combustível marítimo deve ser 
reduzido 
O transporte marítimo tem um grande desafio nos próximos anos: alcançar a meta 
estabelecida pela IMO (Organização Marítima Internacional) de redução do teor de 
enxofre dos combustíveis usados no setor. Acordo ratificado no ano passado 
estabelece que o limite deve passar dos atuais 3,5% para 0,5%, a partir de 2020. 

TRIBUNAL MARÍTIMO – TM 
Justiça e Segurança para Navegação 

82 Anos a Serviço da Comunidade Marítima Brasileira 
 

Biblioteca Almirante Adalberto Nunes 
Centro de Conhecimento em Direito Marítimo 

 

CLIPPING DE NOTÍCIAS 

 



Com isso, a participação das emissões dos navios na poluição do ar em todo o mundo 
deverá cair de 5% para 1,5%, de acordo com a organização. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/38160-desafio-
ambiental-teor-de-enxofre-no-oleo-combustivel-maritimo-deve-ser-reduzido 
 
28/03 
 
Ampliação do Índice de Desempenho Ambiental e Convenção de Água de 
Lastro são temas do Ecobrasil 2017 
A ampliação do Índice de Desempenho Ambiental (IDA) da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq) é tema de painel do Ecobrasil 2017 - 13º Seminário 
Nacional sobre Indústria Marítima e Meio Ambiente, que será realizado no Rio de 
Janeiro nos dias 4 e 5 de maio. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38134-ampliacao-do-
indice-de-desempenho-ambiental-e-convencao-de-agua-de-lastro-sao-temas-do-
ecobrasil-2017 
 
27/03 
 
Antaq abre audiência pública sobre travessia entre Manaus e Careiro da 
Várzea (AM) 
A Antaq abriu consulta e audiência públicas, no período de 27 de março a 10 de abril 
de 2017, para obter contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento da 
proposta de norma que estabelece o esquema operacional do transporte de veículos e 
passageiros na travessia entre Manaus e Careiro da Várzea (AM). 
 
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 
 
30/03 
 
Logística nos mares começa a se normalizar 
O impacto das restrições às exportações das carnes brasileiras foi pontual na logística 
marítimo-portuária e já começa a se dissipar, com a retomada das importações de 
uma série de países nos últimos dias. Foi o que disseram ao Valor importantes 
empresas do setor. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38166-logistica-nos-
mares-comeca-a-se-normalizar 
 
29/03 
 



TCU recomenda que haja participação das cidades no Plano Mestre do Porto 
O envolvimento da comunidade portuária e dos municípios na elaboração do Plano 
Mestre do Porto de Santos foi recomendado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), 
após analisar a proposta do estudo. A avaliação foi concluída em oito meses e levou 
em consideração práticas adotadas em grandes portos internacionais, como Roterdã, 
na Holanda, Southampton, na Inglaterra, Los Angeles, nos Estados Unidos, e Dublin, 
na Irlanda. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38162-tcu-recomenda-
que-haja-participacao-das-cidades-no-plano-mestre-do-porto 
 
28/03 
 
Empresas terão maior prazo para se adequar à nova regra para Cargas 
perigosas 
Resolução para prevenir acidentes com produtos perigosos entrará em vigor em maio 
A resolução da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) que exige o envio 
eletrônico de informações sobre o transporte e a armazenagem de produtos 
perigosos, no Porto de Santos, entrará em vigor apenas em maio. A estatal que 
administra o cais santista atendeu aos pedidos de usuários do complexo e definiu esse 
novo prazo para a implantação da norma. 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/cargas-
perigosas-terao-maior-prazo-para-se-adequar-a-nova-
regra/?cHash=1a482efbbd9e2c278806f7056468556e 
 
27/03 
 
Movimento no Porto do Rio cai três vezes mais que a média nacional 
BRASÍLIA e RIO - Os portos do país foram afetados pela crise, mas, no Rio, o efeito 
foi mais intenso. Na média, os terminais portuários tiveram queda de 4% na 
movimentação de contêineres no ano passado. No Porto do Rio, o recuo foi três vezes 
maior e chegou a 15,6%, de acordo com dados do Centro Nacional de Navegação 
Transatlântica (Centronave). Em 2015, o Rio já havia tido queda de quase 20%. 
 
Fonte: O Globo On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/economia/movimento-no-porto-do-rio-cai-tres-vezes-mais-
que-media-nacional-21115030 
 
Assinada liberação para obras do Porto Central no Espírito Santo 
Na manhã do dia 21 foi assinada em Brasília, a autorização para a construção do 
Porto Central do Espírito Santo, que ficará localizado no município de Presidente 
Kennedy, Sul do Estado.  A reunião para a assinatura contou com a participação de 
representantes do Ministério dos Transportes e da Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq), além de membros da Secretaria dos Portos e da bancada 
Federal. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38110-assinada-
liberacao-para-obras-do-porto-central-no-espirito-santo 
 
Câmara Setorial é criada para discutir medidas de implantação da hidrovia 
Paraguai-Paraná 
A hidrovia Paraguai-Paraná deverá fortalecer o escoamento da produção mato-
grossense e possibilitar o desenvolvimento de relações comerciais com os mercados 
mundiais. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso instalou em Cáceres, nesta quinta-
feira, 23 de março, a Câmara Setorial Temática da Hidrovia Paraguai/Paraná, que tem 
como objetivo avaliar, acompanhar, discutir e propor medidas para a implantação do 
modal. 
 
Fonte: olhar direto 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.olhardireto.com.br/agro/noticias/exibir.asp?id=24936&noticia=camara-
setorial-e-criada-para-discutir-medidas-de-implantacao-da-hidrovia-paraguai-parana 
 
Movimentação de cargas no Porto de Cabedelo vai superar 100t até final de 
março 
O Porto de Cabedelo, até o final de março, deverá registrar uma movimentação de 
cargas superior a 100 mil toneladas de produtos, incluindo derivados de petróleo, 
malte, trigo, petcoke e granito. Outras 100 mil toneladas devem ser movimentadas 
também no próximo mês de abril... 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38119-movimentacao-
de-cargas-no-porto-de-cabedelo-vai-superar-100t-ate-final-de-marco 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
27/03 
 
Estudantes desenvolvem projeto para construir primeiro barco solar do ES 
O grupo agora está em busca de patrocínio e de ajuda para conseguir os objetos 
necessários para a construção do barco 
A Energia Solar se tornou objeto de estudos de um grupo da Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES). O "Solares" é um projeto de extensão de alunos de engenharia, 
que tem como missão divulgar e explorar aplicações de energia solar e construção 
naval e vai dar vida ao primeiro barco solar do Estado.  
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/38124-estudantes-
desenvolvem-projeto-para-construir-primeiro-barco-solar-do-es 
   
CLIPPING ATUALIDADES  
 
29/03 
 
Projeto do Google oferece visita online a quase 3 mil museus nacionais e 
internacionais 
O Google Arts and Culture tem um acervo de centenas de milhares de obras de artes 
em alta definição, e tour virtual em museus do mundo todo. Quem nunca teve a 



vontade de visitar um lugar distante, como as pirâmides do Egito ou grandes museus 
como o The British Museum, em Londres? Mas nem sempre é possível sair de casa e 
conhecer uma grande obra no seu "habitat natural". O projeto Google Arts & Culture 
se propõe a levar esses museus e grandes marcos da cultura até você, sem que 
ninguém desembolse o custo de uma viagem. 
 
Fonte: Universia  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/cultura/noticia/2017/03/29/1150989/projeto-google-
oferece-visita-online-quase-3-mil-museus-nacionais-
internacionais.html?platform=hootsuite# 
 
27/03 
 
Rio de Janeiro e São Paulo recebem exposição com objetos icônicos de Steve 
Jobs 
As cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo recebem nos próximos meses a exposição 
"Steve Jobs, o visionário", que traz objetos e curiosidades sobre a vida do fundador da 
Apple e criador do iPhone. São mais de 30 peças que mostram a trajetória e as 
criações de Jobs. "Steve Jobs, o visionário" chega ao Rio de Janeiro em 28 de março e 
permanece na cidade até 7 de maio, no prédio do Touring, no Pier Mauá. A entrada 
custa a partir de R$ 10. Em São Paulo, a exposição acontece no Museu da Imagem e 
do Som, entre 14 junho e 20 de agosto.  
 
Fonte: Olhar digital  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://olhardigital.uol.com.br/noticia/rio-de-janeiro-e-sao-paulo-recebem-exposicao-
com-objetos-iconicos-de-steve-jobs/66929 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
Intermodal South America - 23ª Edição  

Data: 04 a 06 de abril 
Local: Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP) 
Informações: Clique aqui 
http://www.intermodal.com.br/pt/ 
 
Seminário Seguro & Marítimo Novo! 
Data: 07 de abril 
Local: Associação Comercial do Rio de Janeiro 
Informações: Clique aqui 
http://www.cbma.com.br/arquivos/anexos/seminario_seguro_e_maritimo_2017.jpg 
 
Curso de Verão de Direito Marítimo – Versão à Distância  
Disponível em 10 de abril de 2017  
Informações e inscrições: Clique aqui 
http://www.maritimelawacademy.com.br 
 
8ª edição do ENAServ  
Data: 19 de abril 
Local: Auditório da Fecomércio-SP 
Informações: Clique aqui 
http://www.enaserv.com.br/2017/index.asp 
 



ECOBRASIL 2017 Novo! 
13º Seminário Nacional sobre Indústria Marítima e Meio Ambiente  
Data: 4 e 5 de maio 
Local: Merlin Copacabana Hotel, Copacabana, Rio de Janeiro 
Informações: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/ecobrasil-2017 
 
II Congresso Brasileiro de Direito do Mar  
Data: 25 e 26 de maio  
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  
Local: Copenhagen - Denmark  
More informations: http://icma2017copenhagen.org 
 
VI Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro  
Dias: 26 e 27 de outubro 
Local: Recife/PE 
Outras Informações: Clique aqui 
www.vicdmpa.com.br 
 
 
CLIPPING SEMANAL – Período: 27 a 31 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) 

 


