
 

 

 

 

 

 
Período: 08 a 12 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  
 
08/05 
 
Rodrigo More é candidato à vaga de juiz do Tribunal Internacional do Direito 
do Mar 
Advogado e professor de Santos fala em entrevista exclusiva a A Tribuna. Confira o 
bate-papo na íntegra 
Em pouco mais de um mês, entre os próximos dias 12 e 16 de junho, representantes 
dos 168 países que integram a Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar 
estarão reunidos para escolher os novos juízes do Tribunal Internacional do Direito do 
Mar (TIDM). O órgão, ligado à Organização das Nações Unidas (ONU), estuda e julga 
as disputas envolvendo as nações e a exploração dos oceanos. E o Brasil pleiteia uma 
das vagas... 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/rodrigo-more-e-
candidato-a-vaga-de-juiz-do-tribunal-internacional-do-direito-do-
mar/?cHash=4ee865e3b3fc0de8a7513a5e98c4fed4 
 
Armadores cobram segurança nos rios do Amazonas 
Segmento da navegação amargou, nos últimos dois anos, uma média de R$100 
milhões em prejuízos, a cada ano, decorrentes de assaltos às embarcações 
O segmento da navegação amazonense amargou, nos últimos dois anos, uma média 
de R$100 milhões em prejuízos, a cada ano, decorrentes de assaltos às embarcações 
nos trechos das rotas Manaus/Belém (PA) e Belém/Manaus, no Alto Solimões. Do total 
de cargas roubadas, 70% é relacionado aos combustíveis transportados. Além das 
perdas materiais, as tripulações ainda sofrem violência física que em alguns casos 
resultam em morte. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
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http://www.portaldanavegacao.com/2017/05/armadores-cobram-seguranca-nos-rios-
do-amazonas/ 
 
Agência lança Prêmio ANTAQ 2017 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários está lançando o Prêmio ANTAQ 2017. 
O Prêmio tem por finalidade reconhecer iniciativas que se destaquem por sua 
contribuição na melhoria da prestação de serviços de transportes aquaviários à 
sociedade, fomentar a pesquisa e a produção acadêmica e disseminar as boas práticas 
na operação e gestão do setor. 
 
Fonte: ANTAQ 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://portal.antaq.gov.br/index.php/2017/05/05/agencia-lanca-premio-antaq-2017/ 
 
Comissão de Agricultura prosseguirá fiscalização sobre taxa de frete naval 
Comissão de Agricultura prosseguirá fiscalização sobre taxa de frete naval 
Deputados analisam a aplicação dos recursos do Adicional de Frete para Renovação 
da Marinha Mercante (AFRMM). A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural vai dar continuidade à fiscalização da arrecadação do Adicional 
de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e sua aplicação pelo Fundo 
da Marinha Mercante (FMM) entre 2005 e 2014. Principal fonte de financiamento para 
construção naval, o AFRMM é aplicado sobre a remuneração do transporte aquaviário, 
com alíquotas cobradas sobre o valor do frete das cargas que chegam aos portos. 
 
Fonte: Câmara dos Deputados 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/533196-COMISSAO-
DE-AGRICULTURA-PROSSEGUIRA-FISCALIZACAO-SOBRE-TAXA-DE-FRETE-
NAVAL.html 
 
Capitania Fluvial alerta para cuidados na navegação em período de chuvas e 
ventanias 
Manter as embarcações com itens de segurança, uso de coletes e ações de prevenção 
contribuem para uma navegação segura nos rios da região. 
Capitania Fluvial de Santarém tem intensificado as orientações aos navegantes de 
Santarém, oeste do Pará, sobre os cuidados que devem ser tomados na hora de viajar 
pelos rios da região no período de chuvas e ventanias, frequentes no período do 
“inverno amazônico”. 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/capitania-fluvial-alerta-para-
cuidados-na-navegacao-em-periodo-de-chuvas-e-ventanias.ghtml 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
12/05 
 
Decreto dá condições para avançar e pode evoluir para outros pleitos, avalia 
BTP 
 



A Brasil Terminal Portuário (BTP) considera que o decreto 9.048/2017, que amplia o 
prazo de concessão no setor portuário, permite à empresa condições de avançar na 
medida em que abre a possibilidade de adaptação do prazo do contrato atual de 
arrendamento para até 35 anos e oportunidade de extensão para até 70 anos. De 
acordo com a BTP, as novas regras combatem a burocratização, na medida em que 
permitem aos operadores portuários investir em melhorias de infraestrutura 
essenciais ao negócio. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38737-decreto-da-
condicoes-para-avancar-e-pode-evoluir-para-outros-pleitos-avalia-btp 
 
Decreto dos Portos busca maior segurança jurídica 
O Decreto de Regularização Portuária – editado com o objetivo de desburocratizar e 
otimizar os processos de autorizações para investimentos em portos públicos e 
Terminais de Uso Privado (TUPs) de todo o País – foi assinado ontem pelo presidente 
da República, Michel Temer, em solenidade em Brasília. O material, que amplia prazos 
de arrendamento e flexibiliza regras do setor, deve ser publicado hoje, no Diário 
Oficial da União (DOU).  
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38745-decreto-dos-
portos-busca-maior-seguranca-juridica 
 
Porto Itapoá é certificado pela Receita como operador econômico autorizado 
O Porto Itapoá foi certificado pela Receita Federal como operador econômico 
autorizado. A Certificação foi publicada no Diário Oficial da União do dia 25 de abril, 
oficializando o Porto Itapoá como um Operador Econômico Autorizado (OEA). 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/2017/05/porto-itapoa-e-certificado-pela-receita-
como-operador-economico-autorizado/ 
 
11/05 
 
Porto do Açu pode ser multado em até R$ 10 milhões por vazamento de 
petróleo, em São João da Barra 
O Inea vai multar em até R$ 10 milhões os responsáveis pelo vazamento de óleo que 
ocorreu na noite da última quinta-feira (04/5) no Porto do Açu, em São João da Barra 
(RJ). O incidente aconteceu durante o transbordo de óleo entre as embarcações 
Windsor Knutsen e Seacross, que estavam a serviço da Shell. De acordo com a 
petroleira, a operação de transferência foi interrompida imediatamente e o óleo 
derramado na área ficou contido entre as duas embarcações 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38722-porto-do-acu-
pode-ser-multado-em-ate-r-10-milhoes-por-vazamento-de-petroleo-em-sao-joao-da-
barra 
 
10/05 



 
Com prazos maiores, governo espera mais R$ 20 bi para portos 
BRASÍLIA – O governo federal estima em R$ 20 bilhões o montante de investimentos 
que serão “destravados” com o alongamento, de 50 para até 70 anos, dos contratos 
de concessão dos portos brasileiros e a desburocratização. Decreto promovendo essas 
mudanças deverá ser assinado hoje (10) ... 
 
Fonte: Fiorde News 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.fiorde.com.br/wordpress/blog/com-prazos-maiores-governo-espera-mais-
r-20-bi-para-portos/ 
 
08/05 
 
Dragagem a montante é ainda um sonho distante 
Com relação a dragagem do trecho entre o Porto de Itajaí e a ponte da BR 101, 
anunciada pelo prefeito Volnei Morastoni, o governo do estado, que a princípio será o 
responsável - uma vez que a obra está contemplada no programa de contenção de 
cheias - não tem qualquer previsão. 
 
Fonte: Revista Portuária 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.revistaportuaria.com.br/noticia/18542 
 
Acidentes no Porto de Santos caem 53%, aponta balanço 
Os acidentes de trabalho no Porto de Santos vêm caindo nos últimos anos. Entre 2009 
e 2014, a redução foi de 53,97% e a gravidade destas ocorrências também tem sido 
menor, com queda de 39,45%. 
O levantamento faz parte da tese de doutorado do engenheiro e vice-diretor do curso 
de Engenharia da Universidade Santa Cecília, Áureo Pasqualeto Figueiredo. Concluída 
em 2015, a tese abordou as atividades dos trabalhadores portuários avulsos. 
 
Fonte: Informativo dos Portos 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.informativodosportos.com.br/acidentes-no-porto-de-santos-caem-53-
aponta-balanco/ 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
08/05 
 
Marinha Mercante aprova R$ 3,6 bilhões em projetos da indústria naval 
O Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM) aprovou R$ 3,6 bilhões 
para financiamento de projetos da indústria naval. A decisão ocorreu durante a 34ª 
reunião ordinária do conselho, realizada na última quinta-feira (04), em Brasília. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/38648-conselho-do-
fundo-da-marinha-mercante-aprova-r-3-6-bilhoes-em-projetos-da-industria-naval 
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Conheça cinco serviços de clubes de assinatura de livros 
Imagine chegar em casa e receber uma caixa com livros. Você não saberá qual o 
autor ou qual o título da obra. Rasgar o papelão e retirar o plástico bolha será um 
ritual cheio de ansiedade. Essa é a sensação mensal dos assinantes de clubes de 
livros. Há várias opções de serviços disponíveis no mercado – com temáticas infantis, 
clássicas e contemporâneas. As assinaturas são boas opções para quem não tem 
tempo de frequentar lojas e deseja sempre ter um exemplar com cheiro de novo na 
prateleira. Além disso, como as empresas compram grandes quantidades das mesmas 
obras, as assinaturas costumam deixar os livros alguns reais mais baratos do que nas 
livrarias. 
 
Fonte: Blog O Povo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://blog.opovo.com.br/leiturasdabel/conheca-cinco-servicos-de-clubes-de-
assinatura-de-livros/ 
 
Volta ao mundo em 144 livros – faça o download gratuito dos melhores 
Com base no projeto Volta ao Mundo em 144 livros, separamos 33 livros para 
download gratuito 
O mapa reúne o fragmento de 144 livros, frente aos 193 Estados reconhecidos pela 
ONU, e vem contando com a contribuição do público, que sugere títulos considerados 
mais aderentes à realidade do país em que vivem. 
 
Fonte: Universia 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/cultura/noticia/2017/05/08/1152092/volta-mundo-
144-livros--faca-download-gratuito-melhores.html 
 
LEITURA RECOMENDADA 
 
O Valor Probante das Decisões do Tribunal Marítimo 
Por Osvaldo Sammarco 
Publicado em: 04/05/2017 
 
O Tribunal Marítimo, na sua configuração atual, foi criado pela Lei n.º 2180, de 1954, 
que lhe conferiu o “status” de Órgão Auxiliar do Poder Judiciário (art. 1º: “O 
Tribunal Marítimo, com jurisdição em todo o território nacional, órgão autônomo, 
auxiliar do Poder Judiciário, … tem como atribuições julgar os acidentes e fatos da 
navegação marítima …”). A teor do artigo 13, inciso I, da referida lei, ao julgar os 
acidentes e fatos da navegação, o Tribunal Marítimo deverá definir-lhes a natureza, 
determinando-lhes as causas, circunstâncias e extensão, bem como indicar os seus 
responsáveis.  
 
Para leitura a íntegra: Clique aqui 
http://www.sammarco.com.br/index.php/2017/04/04/o-valor-probante-das-decisoes-
do-tribunal-maritimo/ 
 
EVENTOS/CURSOS - 2017 
 
II Congresso Brasileiro Logística Portuária e Direito Marítimo  
Data: 12 e 13 de maio 
Local: FIEMA – São Luís – MA 
Informações/Inscrições: navigare@navigareconsultoria.com 



Site: www.institutonavigare.com.br 
 
Workshop Direito Marítimo e Portuário Novo! 
Data: 19 e 20 de maio 
Local: Fortaleza-CE 
Informações/Inscrições: Clique aqui 
Site: http://maritimelawacademy.com/inscricoes-abertas 
 
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/ 
 
Palestra e Lançamento do Livro: Praticagem, Meio Ambiente e Sinistralidade 
Palestrante e Autor: Dr. Matusalém Pimenta Novo! 
Data: 06 de junho 
Local: EMERJ - RJ 
Evento Gratuito - Informações e Inscrições: Clique aqui 
aquihttp://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventos/eventos_emerj_new.html 
 
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 
 
II Congresso Internacional CBMA de Arbitragem Novo! 
Data: 10 e 11 de agosto 
Local: Museu do Amanhã – RJ 
Informações e Inscrições:  Clique aqui 
http://www.cbma.com.br/ 
 
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: 08 a 12 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) 


