
 

 

 

 

 

 
Período: 02 a 04 de Maio 

 
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  
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Navio Gral San Martin completa um mês no cais 
Embarcação teve a casa de máquinas alagada em 3 de abril, quando devia ir ao Rio 
de Janeiro 
Há um mês inoperante no Porto de Santos, o navio Gral San Martin ainda não tem 
data definida para deixar o cais do Terminal Exportador de Veículos (TEV), na Margem 
Esquerda do Porto de Santos, em Guarujá. O cargueiro do tipo ro-ro (onde as cargas 
são trazidas ou levadas dos porões sobre caminhões, através de rampas em seu 
casco) teve a casa de máquinas alagada em 3 de abril, quando devia deixar a região 
rumo ao Rio de Janeiro. 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/navio-gral-san-
martin-completa-um-mes-no-cais/?cHash=198320c0d2704d6dd5d05e648c4d45c5 
 
02/05 
 
Banco de Dados de Naufrágios do Brasil 
O site ‘Brasil Mergulho’ disponibilizou um Banco de Dados de Naufrágios do Brasil - 
numa relação, onde é possível listar por nome, data, país, tipo e motivo.  
 
Fonte: Brasil Mergulho 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.brasilmergulho.com/banco-de-dados-de-naufragios-do-brasil/ 
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Os vários tipos de gestão portuária 
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O sistema portuário brasileiro é formado pelos mais diversos tipos de complexos em 
relação a seu modelo de controle. Há aqueles administrados diretamente pela União 
ou por órgãos federais, estaduais ou municipais e, ainda, existem os controlados pela 
iniciativa privada. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38604-os-varios-tipos-
de-gestao-portuaria 
 
03/05 
 
AP recebe o primeiro navio de distribuição de combustível para a Região 
Norte 
Santana será rota de distribuição de combustível. Embarcação chegou no porto do 
município nesta terça-feira (2) 
O porto de Santana, a 17 quilômetros de Macapá, recebeu nesta terça-feira (2) o 
primeiro navio de uma distribuidora nacional de combustível. O município será rota de 
distribuição do produto para a região Norte. 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/ap-recebe-o-primeiro-navio-de-distribuicao-
de-combustivel-para-regiao-norte.ghtml 
 
Câmara aprova MP que autoriza prorrogação de concessões de transporte 
MP das Concessões precisa ser votada até quinta-feira (4) pelos senadores ou perderá 
a validade 
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (2) a Medida 
Provisória 752/16, que estabelece condições para a prorrogação e a relicitação de 
contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. 
 
Fonte: Câmara dos Deputados 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/532867-CAMARA-
APROVA-MP-QUE-AUTORIZA-PRORROGACAO-DE-CONCESSOES-DE-
TRANSPORTE.html?utm_campaign=boletim&utm_source=agencia&utm_medium=ema
il 
 
Justiça decreta interdição do Porto de Vila do Conde até adequação técnica 
A Justiça decretou a interdição do Porto de Vila do Conde, em Barcarena, nordeste do 
Pará, nesta quarta-feira (3). A decisão foi acatada pelo juízo da Vara Criminal da 
Comarca de Barcarena, que recebeu a denúncia do Ministério Público do Pará (MPPA) 
sobre o caso do naufrágio do navio Haidar e a poluição ocasionada na região. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38607-justica-decreta-
interdicao-do-porto-de-vila-do-conde-ate-adequacao-tecnica 
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Porto de Paranaguá amplia área para movimentação de cargas especiais 
A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) ampliou em 36% a área 
para movimentação de cargas de alto valor agregado na faixa portuária primária do 
Porto de Paranaguá. Produtos como veículos, ônibus, máquinas agrícolas e pás eólicas 
terão mais espaço no terminal. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38552-porto-de-
paranagua-amplia-area-para-movimentacao-de-cargas-especiais 
 
Cai tempo médio de liberação de contêineres no Porto de Santos 
Dez dias é o tempo médio para a liberação de contêineres de importação no Porto de 
Santos. Nos últimos anos, o processo entre o desembarque das caixas metálicas e a 
entrega das mercadorias caiu cerca de três dias. Esta variável vem caindo e o motivo 
são os constantes investimentos em produtividade das instalações especializadas. 
 
Fonte: Informativo dos Portos  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.informativodosportos.com.br/cai-tempo-medio-de-liberacao-de-
conteineres-no-porto-de-santos/ 
 
Calado do porto de Rio Grande opera no limite 
Última etapa para exportação da supersafra gaúcha, o porto de Rio Grande está 
operando com o calado para navios graneleiros no limite. Episódio ocorrido há pouco 
mais de uma semana, quando embarcações carregadas de soja ficaram paradas por 
quatro dias, poderão ocorrer novamente — estrangulando ainda mais o escoamento 
da produção recorde do grão. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38541-calado-do-porto-
de-rio-grande-opera-no-limite 
 
Porto de Salvador tem movimento recorde de cargas 
Com localização privilegiada na costa brasileira, equipamento precisa de 
investimentos para crescer mais 
Com localização privilegiada na costa brasileira, o Porto de Salvador pode aumentar 
seu potencial de movimentação de cargas a partir de novos investimentos. 
Especialistas indicam a necessidade de ampliação dos berços, áreas onde os navios 
atracam, e a aquisição de novos equipamentos para garantir a competitividade do 
equipamento e manter Salvador na rota do comércio internacional. 
 
Fonte: Correio 24 horas 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.correio24horas.com.br/detalhe/salvador/noticia/porto-de-salvador-tem-
movimento-recorde-de-cargas/?cHash=5cff0f534f090841bbf8e8b7bc9f997a 
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Wilson Sons amplia a construção de rebocadores no estaleiro de Guarujá 



Previsão é que os rebocadores sejam entregues em 20 meses, após o primeiro 
pagamento 
A Wilson Sons está ampliando o trabalho de construção de rebocadores em seu 
estaleiro localizado em Guarujá. A empresa Saam Smit Towage do Brasil encomendou 
a produção de duas destas embarcações portuárias de propulsão azimutal. 
 
Fonte: A Tribuna  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto&mar/wilson-sons-amplia-
a-construcao-de-rebocadores-no-estaleiro-de-
guaruja/?cHash=94e35452e8cc8402c122f7052e3b876b 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
04/05 
 
Livro conta a história da cidade a partir de suas expansões e da arquitetura 
Em ‘Transformações urbanísticas’, arquiteto e pesquisadora contam abordam 
transformações físicas no Rio 
RIO — Se uma ideia do “tempo do Onça” tivesse vingado, o Centro do Rio de Janeiro 
poderia hoje ser uma região cortada por vários canais navegáveis, semelhante à 
cidade de Veneza, na Itália. É que durante seu mandato, o governador-geral Luís 
Vahia Monteiro (1725 a 1732), conhecido como Onça, sugeriu a construção de um 
grande canal interligando o Saco de São Diogo (hoje Canal do Mangue, na Avenida 
Presidente Vargas) à Lagoa do Boqueirão (onde está o Passeio Público) como uma 
solução urbanística para tornar a mobilidade mais eficiente no século XVIII. 
 
Fonte: O Globo On-line  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://oglobo.globo.com/rio/livro-conta-historia-da-cidade-partir-de-suas-expansoes-
da-arquitetura-
21292382?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=O%20Globo 
 
Os melhores filmes para aprender inglês 
Saiba quais são os melhores filmes e séries para aprender inglês, e como achá-los 
Para aprender inglês não tem atalho: você precisa colocar o idioma na sua rotina. E 
não existe jeito melhor de fazer isso do que pegando uma coisa que você gosta de 
fazer, e colocando ela em inglês. Se você gosta de filmes e séries, eles podem ser o 
atalho ideal para colocar o inglês na sua vida. 
 
Fonte: universia  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2017/05/04/1152114/melhores-
filmes-aprender-ingles.html?platform=hootsuite 
 
02/05 
 
Canadá tem bolsas para graduação 
As inscrições vão até 19 de maio 
Para se candidatar, é preciso enviar cópias do certificado de conclusão do Ensino 
Médio e diplomas, no caso de quem já possuir uma graduação prévia além do 
comprovante de proficiência em inglês. 
 
Fonte: universia  



Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2017/05/02/1152009/canada-
bolsas-graduacao.html 
 
EVENTOS/CURSOS - 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: 02 a 04 Maio 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) 


