
 

 

 

 

 

 
Período: 03 a 07 de Abril 

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Saiba 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  
 
07/04 
 
Museu Marítimo do Brasil integra circuito cultural da orla portuária do Rio de 
Janeiro 
Novo espaço ocupa atual Espaço Cultural da Marinha, que será inteiramente 

revitalizado 

O novo Museu se integrará ao patrimônio histórico, natural e urbano de seu entorno, 
onde estão a Ilha Fiscal, a Igreja da Candelária, a Casa França-Brasil, o CCBB, o 
Museu Naval, o Museu Histórico Nacional, o Museu de Arte do Rio e o Museu do 
Amanhã.   
 
Fonte: Jornal do Brasil 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
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http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2017/04/06/museu-maritimo-do-brasil-
integra-circuito-cultural-da-orla-portuaria-do-rio-de-janeiro/?from_rss=colunistas 
 
06/04 
 
Icebergues à deriva obrigam navios a alterarem rotas marítimas 
Navios de carga que atravessam o Atlântico Norte são obrigados a desvios que podem 
atrasar as viagens por dia e meio 
Mais de 400 icebergues estão à deriva em rotas marítimas no Atlântico Norte na 
última semana, uma quantidade elevada para esta altura do ano, o que obriga os 
navios a pararem ou desviarem-se centenas de quilómetros. 
 
Fonte: Diário de Notícias 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.dn.pt/mundo/interior/iceberguesa-deriva-obrigam-navios-a-alterarem-
rotas-maritimas-5776263.html 
 
Cruzeiros no Caribe apostam em navios menores e tripulação brasileira 
O mar do Caribe continua lindo e se mantém como favorito no imaginário de 
brasileiros que querem passar as férias num cruzeiro fora do país. Na contramão da 
crise que afeta o Brasil, turistas devem seguir navegando por lá com a chegada do 
verão no hemisfério Norte. 
 
Fonte: A Folha de São Paulo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www1.folha.uol.com.br/turismo/2017/04/1873021-navios-no-caribe-apostam-
em-tripulacao-que-fala-portugues.shtml 
 
04/04 
 
Cabotagem da Aliança Navegação e Logística espera crescer de 3% a 5% em 
2017 
A Aliança Navegação e Logística, líder em cabotagem no Brasil, está confiante com o 
desempenho do setor e espera crescer entre 3% e 5% este ano. Em 2016, a empresa 
registrou um crescimento de 7% na cabotagem, mesmo com a economia retraída. Ao 
todo, foram movimentados 210 mil contêineres, o que representa 15 mil a mais que 
no ano anterior. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/38241-cabotagem-
da-alianca-navegacao-e-logistica-espera-crescer-de-3-a-5-em-2017 
 
03/04 
 
Urgente-Graneleiro de grande porte desaparece depois de deixar o Brasil  
O navio Stellar Daisy, um graneleiro de grande porte, está desaparecido desde a 
última sexta-feira. A embarcação é um Very Large Ore Carrier (VLOC) e havia deixado 
o terminal de Ilha Guaíba, da Vale, no Rio, levando minério de ferro para a China. O 
último contato foi a 2500 quilômetros da costa do Uruguai, quando um membro da 
tripulação alertou a empresa  dona da embarcação de que estava entrando água por 
bombordo e ganhando banda rapidamente. 
 
Fonte: mercado marítimo 



Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://mercadomaritimo.com.br/urgente-graneleiro-de-grande-porte-desaparece-
apos-deixar-o-brasil/ 
 
Piratas sequestram navio indiano no litoral da Somália 
BOSASSO, Somália - Piratas sequestraram uma embarcação indiana no litoral da 
Somália, o segundo ataque em semanas depois de anos sem capturas deste tipo, 
informaram fontes de segurança e da indústria nesta segunda-feira. 
 
Fonte: DCI 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.dci.com.br/internacional/piratas-sequestram-navio-indiano-no-litoral-da-
somalia-id616254.html 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
07/04 
 
Novo entreposto aduaneiro no Porto de Suape 
O Tecon Suape recebeu o credenciamento da Receita Federal do Brasil para operar em 
regime especial de entreposto aduaneiro na armazenagem de importação e 
exportação. Nesse regime, há a suspensão do pagamento de impostos por 1 ano até a 
nacionalização da carga. Na prática, o serviço de entrepostagem oferece ao 
importador a possibilidade de nacionalizar a carga em partes, permitindo o 
fracionamento do pagamento de impostos para grandes lotes. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38303-novo-
entreposto-aduaneiro-no-porto-de-suape 
 
06/04 
 
Porto público deve voltar a ter planejamento descentralizado 
O governo prepara mudança radical na governança dos portos públicos. Estuda 
reeditar o modelo de planejamento descentralizado que a Lei dos Portos, de 2013, 
ceifou ao concentrar o planejamento em Brasília. 
 
Fonte: confralog 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.confralog.com.br/site/default.asp?TroncoID=907492&SecaoID=508074&S
ubsecaoID=526093&Template=../artigosnoticias/user_exibir.asp&ID=465936&Titulo=
Porto%20p%FAblico%20deve%20voltar%20a%20ter%20planejamento%20descentral
izado 
 
05/04 
 
Falta de dragagem afeta o Porto do Recife 
Contudo, para um melhor desempenho do terminal, o presidente Carlos Vilar quer 
destravar os processos de dragagem, que dependem da autorização do Governo 
Federal 



Em busca de novos negócios, o Porto do Recife também participa da Intermodal South 
America, em São Paulo. A expectativa é aproveitar os dias do evento para mostrar o 
potencial, além de estreitar relacionamento com armadores, agentes e operadores 
portuários, executivos e empresários do ramo logístico. 
 
Fonte: A Folha PE 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.folhape.com.br/economia/economia/economia/2017/04/05/NWS,23387,1
0,550,ECONOMIA,2373-FALTA-DRAGAGEM-AFETA-PORTO-RECIFE.aspx 
 
Novo decreto e recriação da SEP movimentam universo portuário brasileiro  
A insegurança jurídica é regra para os investidores do setor portuário brasileiro e o 
cenário atual não é diferente. Governos e lideranças políticas se alternam, sem deixar 
um legado consistente para o aperfeiçoamento das regras e, consequentemente, 
prejudicando a competitividade do Brasil no comércio internacional.  
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/radar-global/94647-portos-novo-decreto-quintella-temer-
calheiros-instabilidade-ferrovias-tecnologia 
 
03/04 
 
Comissão aprova maior valor de outorga como critério para licitação de porto 
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou projeto do 
deputado João Paulo Papa (PSDB-SP) que inclui o maior valor de outorga como um 
dos critérios possíveis de julgamento em licitações de concessão e arrendamento de 
áreas portuárias. 
 
Fonte: Câmara dos Deputados 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/528357-
COMISSAO-APROVA-MAIOR-VALOR-DE-OUTORGA-COMO-CRITERIO-PARA-
LICITACAO-DE-
PORTO.html?utm_campaign=boletim&utm_source=agencia&utm_medium=email 
 
Porto de Vitória vai receber navios maiores a partir do 2º semestre, diz 
Codesa 
Após obras de dragagem, terminal portuário será reinserido no cenário do mercado 

internacional, na avaliação do vice-governador Cesar Colnago. 

As obras de dragagem do Porto de Vitória chegaram ao momento final. Segundo o 
presidente da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), Luis Claudio Montenegro, 
a remoção de rochas e sedimentos deve ser concluída ainda no mês de abril e, a 
partir do segundo semestre, o porto passará a receber navios de maior porte. 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/porto-de-vitoria-vai-receber-navios-
maiores-a-partir-do-2-semestre-diz-codesa.ghtml 
 
Após atrasos e aumentos nos custos, obras no Porto de Vitória estão perto de 
serem concluídas 



Quase oito meses após a retomada das obras de dragagem do porto de vitória, elas 
estão na fase final, inclusive com previsão de serem concluídas ainda este mês. Uma 
comitiva do governo esteve na manhã desta segunda-feira (3), por volta das 8 horas, 
no Cais Comercial, para visitar as obras. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38240-apos-atrasos-e-
aumentos-nos-custos-obras-no-porto-de-vitoria-estao-perto-de-serem-concluidas 
 
Prefeitura apresenta projeto para municipalizar o Porto do Rio 
O prefeito Marcelo Crivella anunciou nesta sexta-feira que tem um projeto para 
assumir a administração do Porto do Rio. Ele disse que pretende criar a Autoridade 
Portuária Municipal, para coordenar toda a operação do cais, que hoje é administrado 
pela Companhia Docas, uma estatal federal. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38196-prefeitura-
apresenta-projeto-para-municipalizar-o-porto-do-rio 
 
Terminais portuários do AM terão até julho para regularização perante Antaq 
Os terminais portuários de apoio ao transporte aquaviário de passageiros e cargas 
terão até julho deste ano para se adequar à Resolução Normativa nº 013/2016 da 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38229-terminais-
portuarios-do-am-terao-ate-julho-para-regularizacao-perante-antaq 
 
CLIPPING ATUALIDADES  
 
07/04 
 
10 blogs e sites para estudar Inglês sem sair de casa 
Para você que já estuda inglês, ou está ensaiando iniciar seu aprendizado nesse 
idioma tão solicitado, separamos alguns blogs e sites que oferecem materiais para 
ajudá-lo nessa empreitada. 
 
Fonte: Canal do Ensino 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://canaldoensino.com.br/blog/10-blogs-e-sites-para-estudar-ingles-sem-sair-de-
casa 
 
04/04 
 
A maior biblioteca da USP é virtual 
Banco de Teses e Dissertações é o mais acessado do Brasil. No mundo, a posição é 
12ª 
É com este propósito que foi criada, em 2001, a Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações da USP (BDTD), popularmente conhecida como Teses USP, uma das 
bases de material científico mais acessadas do mundo. 
 



Fonte: Jornal da USP 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://jornal.usp.br/universidade/a-maior-biblioteca-da-usp-e-virtual/ 
 
Instituição oferece bolsa integral para mestrado nos EUA, Japão, Suécia, 
Inglaterra ou Austrália 
A Rotary oferece 50 bolsas de estudos para mestrado em 5 países diferentes. 
Inscrições abertas até o dia 31 de maio  
A Rotary oferece 50 bolsas de estudos para mestrados com temas na área da paz e 
resolução de conflitos. O curso poderá ser feito nos Estados Unidos, no Japão, na 
Inglaterra, na Austrália ou na Suécia. Quem ganhar a bolsa não terá que se preocupar 
com nenhum custo: a instituição paga não só pelo curso, como também pela moradia, 
alimentação e despesas de transporte do estudante. As inscrições vão até o dia 31 de 
maio. 
 
Fonte: Unversia 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2017/04/04/1151255/instituicao-
oferece-bolsa-integral-mestrado-eua-japao-suecia-inglaterra-
australia.html?platform=hootsuite 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
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: 03 a 07 Abril 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) 
 


