
 

 

 

 

 

 
Período: 24 a 28 de Abril 

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
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  
 
27/04 
 
Tripulação é resgatada após colisão de navio russo no Mar Negro 
Embarcação da Marinha da Rússia afundou depois que se chocou com um barco turco 
que transportava gado 
Um navio espião da Marinha russa colidiu, nesta quinta-feira (27), com outro barco 
perto do litoral da Turquia, no Mar Negro, e afundou. No entanto, a tripulação 
conseguiu ser resgatada, de acordo com agências russas de notícias e a Guarda 
Costeira turca. 
 
Fonte: ZH Mundo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/mundo/noticia/2017/04/tripulacao-e-resgatada-
apos-colisao-de-navio-russo-no-mar-negro-9781663.html 
 
24/04 
 
Assaltos a flutuantes e embarcações na orla de Manaus têm virado rotina 
Nos últimos dias, balsas, flutuantes, pontões e lanchas têm sido alvo de grupos de 
piratas armados, com arsenal de grosso calibre 
Furtos, roubos e ações violentas preocupam e amedrontam a população que utiliza 
embarcações como meio de transporte no rio Negro, principalmente na área em frente 
à cidade de Manaus. Nos últimos dias, balsas, flutuantes, pontões e lanchas têm sido 
alvo de grupos de piratas armados, com arsenal de grosso calibre. 
 
Fonte: Portal da Navegação  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/2017/04/assaltos-a-flutuantes-e-embarcacoes-
na-orla-de-manaus-tem-virado-rotina/ 
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27/04 
 
Terminal é multado em R$ 200 mil por descumprir normas de segurança 
Uma ação por descumprimento de normas obrigatórias para evitar acidentes e 
doenças profissionais e preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores portuários 
resultou na punição... 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38519-terminal-e-
multado-em-r-200-mil-por-descumprir-normas-de-seguranca 
 
Santos Brasil discute na FIESC vantagens competitivas do Porto de Imbituba 
O diretor comercial da Santos Brasil, Marcos Tourinho, participa nesta quinta-feira, 
27, de reunião da Câmara para Assuntos de Transporte e Logística da FIESC. O tema 
do encontro será o Porto de Imbituba como alternativa competitiva para o transporte 
de cargas. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38530-santos-brasil-
discute-na-fiesc-vantagens-competitivas-do-porto-de-imbituba 
 
TST restabelece decisão que determina substituição gradual de portuários 
avulsos em Santos (SP) 
A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho 
acolheu reclamação proposta por operadores do Porto de Santos (SP) contra decisão 
do Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região (SP) que definiu critérios de 
contratação de trabalhadores portuários baseados na paridade entre os estivadores 
avulsos e os com vínculo de emprego. 
 
Fonte: Tribunal Superior do Trabalho  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.tst.jus.br/noticia-destaque/-/asset_publisher/NGo1/content/id/24286176 
 
26/04 
 
Governo concede licença ambiental para Porto de Santos 
A regularização foi dada pelo Ibama por meio licença de operação 
BRASÍLIA - Treze anos após o início do processo, o governo concedeu licença 
ambiental para o Porto de Santos. A regularização foi dada por meio licença de 
operação, entregue nesta quarta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 
 
Fonte: Estadão  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-concede-licenca-ambiental-
para-porto-de-santos,70001753058 
 
Movimento de cargas em Santos cresce no primeiro trimestre devido ao 
aumento nas importações 



O movimento acumulado de cargas no Porto de Santos continuou a apresentar 
crescimento no primeiro trimestre do ano, atingindo 27,903 milhões de toneladas, um 
aumento de 0,5%. O desempenho das importações foi determinante para esse 
resultado, atingindo 8,239 milhões t, 18,0% a mais do que no mesmo período do ano 
passado (6,982 milhões t). 
 
Fonte: Informativo dos Portos  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.informativodosportos.com.br/movimento-de-cargas-em-santos-cresce-
no-primeiro-trimestre-devido-ao-aumento-nas-importacoes/ 
 
25/04 
 
Porto de Imbituba pretende atrair novas linhas de navios porta-contêineres 
Seguindo o crescimento na movimentação de grãos agrícolas nos últimos anos, a 
comunidade portuária de Imbituba trabalha na atração de novas linhas de navios 
porta-contêiner. O objetivo é buscar os importadores e exportadores de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul para reforçar o pleito e que garantam a escolha por 
Imbituba, reduzindo custos logísticos... 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38492-porto-de-
imbituba-pretende-atrair-novas-linhas-de-navios-porta-conteineres 
 
24/04 
 
Saída de soja pelos portos do Norte e Nordeste aumenta 
Estradas ruins, caminhões atolados e dificuldades de trânsito. Esses são alguns dos 
problemas encontrados pelos exportadores de grãos que buscam os portos do 
chamado Arco Norte (saídas pelo Norte e Nordeste). 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38466-saida-de-soja-
pelos-portos-do-norte-e-nordeste-aumenta 
 
Governo federal recebe propostas para porto turístico em Balneário Camboriú 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) deu até 4 de maio para 
receber propostas de empresas de todo o país que tenham interesse na instalação do 
porto turístico na Barra Sul, em Balneário Camboriú. O anúncio público é o primeiro 
passo para viabilizar a entrada definitiva da cidade no mercado das escalas de 
cruzeiros. A próxima etapa será a avaliação dos projetos no Ministério dos 
Transportes. 
 
Fonte: Portal da Navegação  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/2017/04/governo-federal-recebe-propostas-para-
porto-turistico-em-balneario-camboriu/ 
 
Porto de Pecém busca formas para acelerar expansão 



O Porto do Pecém, no Ceará, tem um ambicioso plano de crescimento com vistas a se 
tornar o "hub" do Nordeste. Constituído como um terminal de uso privado (TUP) do 
governo do Estado, Pecém reúne características que podem lhe dar um diferencial 
competitivo na região... 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38487-porto-de-pecem-
busca-formas-para-acelerar-expansao 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
27/04 
 
Cursos abertos do CNJ 
Traz Gestão do Conhecimento, Novo Acordo Ortográfico, dentre outros cursos!  
Todos disponíveis gratuitamente à sociedade! 
 
Fonte: CNJ 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.cnj.jus.br/eadcnj/ 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
ECOBRASIL 2017 
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 
 
Café da manhã WISTA e ITOPF Novo! 
Palestra com o Diretor da ITOPF, Mark Whittington sobre preparo e planos de 
contingência para derrame de óleo. 
Data: 09 de maio 
Local: Conselheiro Saraiva 28, 3º andar – Rio de Janeiro - RJ 
Informações e inscrições: wista@wistabrasil.com 
 
II Congresso Brasileiro Logística Portuária e Direito Marítimo Novo! 
Data: 12 e 13 de maio 
Local: FIEMA – São Luís – MA 
Informações/Inscrições: navigare@navigareconsultoria.com 
Site: www.institutonavigare.com.br 
 
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/ 
 
I Congresso de Direito Marítimo e Portuário da MARITIME LAW ACADEMY  
Data: de 20 a 22 de julho 
Local: Hotel Transamérica - São Paulo (SP) – Brasil 
Informações e Inscrições: Clique aqui 



www.maritimelawacademy.com 
 
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: 24 a 28 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. 

 

“Sugestões para melhorias dos serviços prestados pela Biblioteca do TM, ligue para (21) 2104-7224 ou através do E-

mail: tm.biblioteca@marinha.mil.br” 

 

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) 
 


