
 

 

 

 

 

 
Período: 10 a 12 de Abril 

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 

Nossa Biblioteca deseja uma Feliz Páscoa! 
 

 
 
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  
 
10/04 
 
Excesso na capacidade de armadoras deve continuar nos próximos 5 anos 
A tempestade perfeita no transporte de contêiner deixa o futuro de players incerto e a 
concorrência ainda mais acirrada nos próximos anos. 
Projeções apontam que excesso de capacidade no mercado mundial ainda deve 
permanecer nos próximos quatro ou cinco anos o que prejudicará armadores e 
terminais. Para agentes de carga situação ainda pode ser contornada. 
 
Fonte: Transbrasa 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
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http://www.transbrasa.com.br/excesso-na-capacidade-de-armadoras-deve-continuar-
nos-proximos-5-anos/ 
 
Navio ro-ro, atracado na Margem Esquerda do Porto, tem casa de máquinas 
alagada 
O navio Gral San Martin, atracado no Terminal Exportador de Veículos (TEV), na 
Margem Esquerda (Guarujá) do Porto de Santos, está inoperante desde segunda-feira 
(03) , quando a casa de máquinas da embarcação foi alagada. Ainda não se sabe 
como a água entrou no compartimento, mas não há mais risco de naufrágio. As 
autoridades marítima e ambiental acompanham o caso. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38314-navio-ro-ro-
atracado-na-margem-esquerda-do-porto-tem-casa-de-maquinas-alagada 
 
Costa anuncia que terá primeiro museu em um cruzeiro 
Para os próximos quatro anos, a Costa Cruzeiros já tem planos bastante claros: 
acrescentar mais dois navios em sua frota. Com entregas previstas para 2019 e 2021, 
as embarcações se destacam também pelo interior. Sem entrar em detalhes 
específicos, o diretor criativo de Designer de Hospitalidade, Adam Tihany, informou 
que pela primeira vez um navio de cruzeiros terá um museu em seu interior. 
 
Fonte: Panrotas 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.panrotas.com.br/noticia-turismo/cruzeiros/2017/04/costa-anuncia-que-
tera-primeiro-museu-em-um-cruzeiro_145720.html 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
11/04 
 
Porto de Paranaguá dobra de ‘tamanho’ em cinco anos 
Vinte e sete milhões de toneladas é a estimativa de movimentação de cargas pelo 
corredor de exportação do Porto de Paranaguá em 2017. A se confirmar, o 
desempenho será 8% acima do volume verificado em 2016. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38354-porto-de-
paranagua-dobra-de-tamanho-em-cinco-anos 
 
10/04 
 
Efeitos das mudanças climáticas já são percebidos nos Portos, diz engenheiro 
Pesquisador e professor da USP, Paolo Alfredini alerta para efeitos das mudanças 
climáticas nos Portos 
Responsável pela análise dos efeitos das mudanças climáticas no setor portuário 
brasileiro, tarefa realizada ao lado da pesquisadora Emília Arasaki, o professor Paolo 
Alfredini destaca que os impactos desse fenômeno já são percebidos nos portos. Mas 
os complexos têm apresentado uma postura “acomodada”,destaca.  
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/efeitos-das-
mudancas-climaticas-ja-sao-percebidos-nos-portos-diz-
engenheiro/?cHash=e72067bffccd70f88113aeac9d6df779 
 
Codesp quer implantar modal hidroviário no Porto neste ano 
Objetivo é otimizar e aumentar a eficiência das operações do cais ainda neste ano 
A Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) espera apresentar projeto de 
implantação do modal hidroviário no Porto de Santos à iniciativa privada em até 60 
dias. O objetivo da estatal é começar a utilizar as vias navegáveis para o transporte 
de cargas para otimizar e aumentar a eficiência das operações do cais ainda neste 
ano. 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/codesp-quer-
implantar-modal-hidroviario-no-porto-neste-
ano/?cHash=eeba72eea8006653753bff658672135b 
 
Decisão do STF obriga terminais a pagarem IPTU 
"É um fato inédito", informou o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a Prefeitura de Santos poderá cobrar o 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de uma área da União arrendada pela 
Petrobras, na região portuária da Alemoa. O julgamento ocorreu em repercussão geral 
– cujo entendimento final vale para casos semelhantes em outras instâncias – em 
plenária por seis votos a três. 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/decisao-do-stf-
obriga-terminais-a-pagarem-iptu/?cHash=7a51ab1413064228629b243a9d9e065e 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
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: 10 a 12 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) 
 


