
 

 

 

 

 

 
Período: 17 a 20 de Abril 

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
Dia 23 de abril é o Dia Internacional do Livro!   
Com o objetivo de incentivar a leitura, a editora Saraiva uniu-se à Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) no Brasil para 
celebrar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais, 23 de abril. A rede destinará à 
UNESCO no Brasil 1 real de cada livro vendido na data, tanto em suas lojas quanto no 
site de comércio eletrônico.  
 
Para leitura a íntegra da matéria: Clique aqui 
https://nacoesunidas.org/unesco-e-saraiva-celebram-dia-mundial-do-livro-2017/ 
 
Estante Virtual promoverá ‘Caça aos Livros’ – evento gratuito! 
No dia Internacional do Livro a Estante Virtual promoverá a ação ‘Caça aos Livros’, um 
dia de atividades no Rio de Janeiro, com cerca de 500 obras da sua rede de livreiros. 
O evento acontecerá de 10h às 17h, na Praça Mauá, em frente ao Museu de Arte do 
Rio (MAR). 
 
Para conferir a programação: Clique aqui 
http://s3s-br1.net/mrx/6prqLuRGD/4129912/1846034690.html 
 
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  
 
17/04 
 
Seminário debaterá redução de custos no transporte marítimo 
Responsabilidade civil no transporte marítimo, redução de custos operacionais, sobre-
estadia de contêineres e arbitragem serão temas do "1º Seminario de Derecho 
Maritimo", que será realizado no dia 22 de abril no hotel Sheraton, em Assunção, 
Paraguai. O evento é dirigido a profissionais de Direito, exportadores e importadores, 
despachantes aduaneiros, armadores e profissionais de logística. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/38387-seminario-
debatera-reducao-de-custos-no-transporte-maritimo 
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Mulheres conquistam autoridade máxima nas embarcações que cruzam a 
Baía de Guanabara 
Atualmente, 14 são pilotas na travessia Rio-Niterói 
NITERÓI - Nunca se falou tanto em empoderamento feminino. Ao lutarem pela 
desconstrução de padrões, mulheres conquistam postos de trabalho que até então 
eram tradicionalmente ocupados por homens. Na Marinha Mercante, por exemplo, em 
2001, havia apenas três mulheres... 
 
Fonte: O Globo On-line  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/mulheres-conquistam-autoridade-maxima-nas-
embarcacoes-que-cruzam-baia-de-guanabara-21207382 
 
Cruzeiros, aluguel por temporada e outras tendências para 2017/2018 
Setor de turismo no Brasil mostra otimismo em relação ao mercado doméstico  
SÃO PAULO - O mercado turístico nacional começa a se recuperar após 2016 ter sido 
um ano marcado pela crise. Pelo menos, esta é a aposta dos representantes do setor, 
de diferentes países e estados brasileiros, reunidos na World Travel Market Latin 
America (WTM), realizada semana passada em São Paulo. 
 
Fonte: O Globo On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/boa-viagem/cruzeiros-aluguel-por-temporada-outras-
tendencias-para-20172018-21206501 
 
Destino do ‘W. Besnard’ será decidido nos próximos meses 
Prefeitura de Ilhabela debate com população o que será feito do navio de pesquisas 
oceanográficas 
O destino do navio de pesquisa Prof. W. Besnard, marco da Oceanografia brasileira, 
deve ser definido pela população da cidade de Ilhabela, no Litoral Norte do Estado, 
ainda neste semestre. Enquanto isso, a embarcação permanece atracada no Porto de 
Santos, na região do Centro Histórico. 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/destino-do-w-
besnard-sera-decidido-nos-proximos-
meses/?cHash=6a6f19714bbfd0a866871f9220373faf 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
20/04 
 
Definidos procedimentos de cessão de áreas públicas da União para 
implantar instalações portuárias 
PORTARIA INTERMINISTERIAL N.1, DE 18 DE ABRIL DE 2017 
Estabelece procedimentos para cessão de áreas públicas da União, com vistas à 
implantação de instalações portuárias. 
 
Fonte: Imprensa Nacional 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=174&dat
a=19/04/2017 



 
19/04 
 
Privatização de portos quebra tabu no setor 
O governo decidiu romper um tabu no setor de infraestrutura e deu o primeiro passo 
para "privatizar" a administração dos portos. A Companhia Docas do Espírito Santo  
(Codesa) foi escolhida para iniciar o processo.  
 
Fonte: Valor Econômico On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www2.valor.com.br/brasil/4942270/privatizacao-de-portos-quebra-tabu-no-
setor 
*Para leitura a íntegra é necessário efetuar cadastro no site. 
 
Justiça Federal isenta terminais de pagar taxa 
Decisão foi tomada em processo iniciado em 2002 pela ABTP 
Terminais portuários privados e arrendados acabam de se livrar de um encargo 
federal. O alívio financeiro vem de uma decisão do Tribunal Regional Federal (TEF), 
que desobriga as empresas ligadas à Associação Brasileira dos Terminais Portuários 
(ABTP) a recolher uma taxa para o Fundo Especial de Desenvolvimento e 
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf). 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/justica-federal-
isenta-terminais-de-pagar-taxa-para-o-
fundaf/?cHash=5e7e356531c73111a98ae57dcdb5402a 
 
18/04 
 
Ampliação do Porto de Barra do Riacho deve gerar mais de 17 mil empregos 
O Porto de Barra do Riacho, localizado em Aracruz, será ampliado a partir do próximo 
ano. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (17) pela Companhia 
Docas do Espírito Santo (Codesa), em evento realizado na sede da companhia. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38425-ampliacao-do-
porto-de-barra-do-riacho-deve-gerar-mais-de-17-mil-empregos 
 
Terminal do Rio será licitado na próxima quinta-feira (20) 
Dando continuidade ao cronograma de projetos de infraestrutura a serem concedidos 
à iniciativa privada no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), o 
Governo Federal e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) vão leiloar, 
na próxima quinta-feira, mais um ativo do setor portuário... 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38400-terminal-do-rio-
sera-licitado-na-proxima-quinta-feira-20 
 
17/04 
 
Governo pretende privatizar porto de Vitória, dizem fontes 



Uma das fontes disse que o processo que será estudado para Vitória é diferente dos 
arrendamentos de áreas portuárias já feitas até agora 
Brasília – O governo federal vai iniciar estudos para privatizar o porto de Vitória (ES), 
disseram à Reuters nesta segunda-feira duas fontes do governo que acompanham o 
assunto. 
 
Fonte: Exame 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://exame.abril.com.br/brasil/governo-pretende-privatizar-porto-de-vitoria-dizem-
fontes/ 
 
Movimentação de cargas de longo curso em Itapoá aumenta 25,5% no 
primeiro trimestre 
O Porto Itapoá registrou um aumento de 25,5% no volume de contêineres no longo 
curso neste primeiro trimestre de 2017, em comparação ao mesmo período do ano 
passado. 
Apesar da recessão da economia, que causou uma baixa significativa nos volumes no 
final do ano passado, o Terminal conseguiu superar as expectativas... 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38392-movimentacao-
de-cargas-de-longo-curso-em-itapoa-aumenta-25-5-no-primeiro-trimestre 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
19/04 
 
Loetz: licença para CMO construir estaleiro está na reta final em São 
Francisco do Sul 
Com estudos avançados, Fatima decide até o fim deste mês se vai conceder ou não a 
liberação 
Com os estudos avançados, a Fatima decide até o fim deste mês se vai conceder ou 
não a licença ambiental de instalação (LAI) para os empreendedores iniciarem a 
construção do estaleiro da CMO, em São Francisco do Sul. É muito provável que o 
documento seja entregue. A dúvida se relaciona a uma questão técnico-jurídica: se o 
empreendimento está ou não parcialmente em área urbana do município. 
 
Fonte: a notícia 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/economia/noticia/2017/04/loetz-licenca-para-cmo-
construir-estaleiro-esta-na-reta-final-em-sao-francisco-do-sul-9774966.html 
 
17/04 
 
Recursos da Afeam fomentam polo naval no Amazonas 
Microempresários do setor de transporte fluvial de cargas e passageiros, no 
Amazonas, têm recorrido aos empréstimos para renovar a frota naval de pequeno 
porte do Estado. Além de investir na construção de embarcações, eles também usam 
o dinheiro para comprar máquinas e equipamentos, assim como obter capital de giro 
para suas atividades. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/38379-recursos-da-
afeam-fomentam-polo-naval-no-amazonas 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
17/04 
 
Universia oferece mais de dois mil livros para download gratuito 
É possível conferir a curadoria das obras por ordem alfabética 
Ler é sempre uma viagem aos sentidos. Com a leitura, é possível imaginar lugares, 
pessoas, ações, potencializando a criatividade e a imaginação. A leitura é uma das 
melhores estratégias para aprimorar a habilidade comunicativa, e pra tornar a prática 
ainda mais agradável, a Universia disponibiliza mais de mil livros para download 
gratuito. 
 
Fonte: Secretaria da Educação – Estado de SP 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/universia-oferece-mais-de-dois-mil-livros-
para-download-gratuito 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
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: 17 a 20 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) 
 


