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EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- CATÁLOGO DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS DA BIBLIOTECA DO TM!  
Está no ar a nova Edição - n°01 - JAN a MAR/2017 
Para acessar a íntegra da publicação: Clique aqui 
Link direto: https://www.marinha.mil.br/tm/?q=biblioteca_cat_publicacoes_periodicas 
 
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  
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19/05 
 
Segurança do transporte fluvial no Norte será debatida em Belém 
Com o objetivo de debater questões relativas à segurança nas operações de 
transporte de cargas e fortalecer ações de repressão à ilícitos nas vias navegáveis da 
região Norte, a CNT (Confederação Nacional do Transporte) e a Fenavega (Federação 
Nacional das Empresas de Navegação Marítima, Fluvial, Lacustre e de Tráfego 
Portuário), realizam uma reunião de trabalho no próximo dia 24 de maio. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/2017/05/seguranca-do-transporte-fluvial-no-
norte-sera-debatida-em-belem/ 
 
Elevação de 10 cm no nível do mar poderá dobrar inundações costeiras, diz 
estudo 
Entre 2030 e 2050 a elevação do nível dos oceanos será de 5 a 10 centímetros. 
Uma nova pesquisa liderada por cientistas americanos aponta que uma elevação do 
mar de 5 até 10 centímetros irá dobrar o risco de inundação na maior parte das 
regiões costeiras do mundo, especialmente nos trópicos, incluindo o Atlântico Sul. De 
acordo com a maior parte dos estudos realizados até hoje sobre o tema, entre 2030 e 
2050 a elevação do nível dos oceanos será de 5 a 10 centímetros.  
 
Fonte: dom total 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://domtotal.com/noticia/1153767/2017/05/elevacao-de-10-cm-no-nivel-do-mar-
podera-dobrar-inundacoes-costeiras-diz-estudo/ 

TRIBUNAL MARÍTIMO – TM 
Justiça e Segurança para Navegação 

82 Anos a Serviço da Comunidade Marítima Brasileira 
 

Biblioteca Almirante Adalberto Nunes 
Centro de Conhecimento em Direito Marítimo 

 

CLIPPING DE NOTÍCIAS 

 



18/05 
 
Praticagem brasileira: pré-requisitos flexíveis e indicativos de riscos elevados 
O serviço de praticagem é um assessoramento aos comandantes das embarcações 
feito por profissionais que apresentam conhecimentos específicos e avançados sobre 
zonas portuárias e áreas de navegação restrita, onde a livre e segura navegação 
torna-se difícil. Esses profissionais são denominados práticos (pilots) e têm uma 
grande responsabilidade com a proteção da vida humana, com o meio ambiente e 
com os patrimônios públicos e privados. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/2017/05/praticagem-brasileira-pre-requisitos-
flexiveis-e-indicativos-de-riscos-elevados-2/ 
 
15/05 
 
Seu navio provavelmente já sofreu um ataque cibernético 
George Ward, Project Support, ECDIS Ltd, alerta que há empresas/navios na indústria 
do transporte marítimo que já foram “hackeados” ou eles simplesmente perceberam 
que o foram, considerando que o incidente cibernético ocorreu devido a um vírus em 
um PC aleatório. 
 
Fonte: Syndarma 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.syndarma.org.br/materia.php?id=446 
 
Wärtsilä trabalha com estaleiros para facilitar a adaptação dos sistemas de 
gestão de água de lastro 
A Wärtsilä está em processo de assinatura de acordos com uma série de grandes 
estaleiros, sendo o mais recente o Keppel Shipyard Ltd (KSL) de Singapura. Os 
acordos visam estabelecer cooperação e comunicação entre as partes em relação à 
convenção da Organização Marítima Internacional (OMI) para a Gestão da Água de 
Lastro, que entrará em vigor em setembro deste ano. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/38787-waertsilae-
trabalha-com-estaleiros-para-facilitar-a-adaptacao-dos-sistemas-de-gestao-de-agua-
de-lastro 
 
Sindicato de navegação e SSP-AM assinam termo para reforçar segurança 
fluvial 
Parceria foi firmada na manhã desta segunda-feira (15), em Manaus. 
Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no Estado do Amazonas (Sindarma) e a 
Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) assinaram um termo de 
cooperação técnica com o objetivo de dar mais segurança para as atividades fluviais 
no interior do estado. A parceria foi firmada em na manhã desta segunda-feira (15), 
em Manaus. 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/sindicato-de-navegacao-e-ssp-am-
assinam-termo-para-reforcar-seguranca-fluvial.ghtml 



Noruega construirá navio elétrico e autônomo 
A Noruega vai construir, a partir do próximo ano, o primeiro navio cargueiro 
autônomo e com sistema de propulsão 100% elétrico do mundo, que substituirá 40 
mil viagens de caminhão por ano, anunciaram os idealizadores do projeto naval. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/38760-noruega-
construira-navio-eletrico-e-autonomo 
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18/05 
 
TCU vê falha em portaria sobre renovação de contrato de terminais 
portuários 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) apontou nesta quarta-feira (17) falha em uma 
portaria publicada pela Secretaria de Portos em 2014...  
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38842-tcu-ve-falha-em-
portaria-sobre-renovacao-de-contrato-de-terminais-portuarios 
 
Internacional 
Macau inaugura maior terminal marítimo de passageiros ao fim de 12 anos  
O maior terminal marítimo de Macau entra em funcionamento a partir de 1 de junho, 
depois de ter sido inaugurado o Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa esta 
quinta-feira, uma "obra gigantesca" que nasceu ao fim de 12 anos.  
 
Fonte: sic notícias 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2017-05-18-Macau-inaugura-maior-terminal-
maritimo-de-passageiros-ao-fim-de-12-anos 
 
17/05 
 
Estudos sobre Hidrovia do Rio Paraguai serão apresentados em Corumbá 
Corumbá recebe na próxima sexta-feira, dia 19 de maio, um circuito de palestras 
técnicas que irá apresentar os resultados do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica 
e Ambiental (EVTEA) da Hidrovia do Rio Paraguai, elaborado pela Universidade Federal 
do Paraná (UFPR) por solicitação do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/38828-estudos-
sobre-hidrovia-do-rio-paraguai-serao-apresentados-em-corumba 
 
O Porto e seu acesso marítimo 



Um dos principais elementos de um complexo portuário é seu acesso aquaviário, a via 
utilizada pelos navios para chegar aos terminais. No caso do Porto de Santos, esses 
acessos são o próprio canal do estuário e a baía formada entre as ilhas de São Vicente 
e Santo Amaro (onde fica Guarujá). 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/o-porto-e-seu-
acesso-maritimo/?cHash=3a2050830afa5c768ac52dceb3da9cc5 
 
16/05 
 
Suape tem expansão de 12% no primeiro trimestre deste ano 
O Porto de Suape registrou o maior índice de crescimento entre os cinco maiores 
portos públicos brasileiros no 1º trimestre de 2017. No período, a movimentação geral 
de cargas cresceu 12%, registrando 5,3 milhões de toneladas, contra 4,8 milhões em 
2016. O Porto de Santos (SP), principal do País, registrou queda de 3,5% no período. 
O mesmo aconteceu com os portos de Paranaguá (PR) e Itaguaí (RJ), que registraram 
retração de 3,6% e 7,6%, respectivamente. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38805-suape-tem-
expansao-de-12-no-primeiro-trimestre-deste-ano 
 
15/05 
 
Porto de Santos recebe maior navio a escalar em suas instalações 
... O conteineiro Hyundai Loyalt possui 340 metros de comprimento da proa à popa. 
Ele irá atracar no cais do terminal privado Embraport, na Área Continental de Santos, 
na Margem Esquerda do Porto. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38759-porto-de-santos-
recebe-maior-navio-a-escalar-em-suas-instalacoes 
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15/05 
 
Starnav recebe prioridade de R$ 238 milhões do FMM para construção de 8 
rebocadores 
A Starnav obteve prioridade do conselho diretor do Fundo da Marinha Mercante para 
construção de oito rebocadores azimutais de 80 TTE (tração estática). O apoio, 
aprovado na 34ª reunião ordinário do conselho realizada no último dia 4 de maio, 
totaliza R$ 238,4 milhões. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/38767-starnav-
recebe-prioridade-de-r-238-milhoes-para-construcao-de-8-rebocadores 
 



Navegação interior obtém R$ 150 milhões em prioridades e suplementações 
para embarcações e estaleiro no AM 
O segmento de navegação interior obteve cerca de R$ 150 milhões em prioridades e 
suplementações para construção de embarcações e de um estaleiro no Amazonas. 
Desse montante, a Louis Dreyfus conseguiu apoio de R$ 43,8 milhões para construção 
de uma embarcação tipo Trimarã e duas balsas auxiliares. A empresa também obteve 
prioridade de R$ 48,8 milhões para construção de uma embarcação tipo floating 
crane. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/38768-navegacao-
interior-obtem-r-150-milhoes-em-prioridades-e-suplementacoes-para-construcao-de-
embarcacoes-e-estaleiro-no-am 
 
Indústria naval corre risco, alertam participantes de audiência na CDH 
É grave a crise que atinge a indústria naval, disse a diretora do Departamento das 
Indústrias de Mobilidade e Logística da Secretaria de Desenvolvimento e 
Competitividade Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Margarete Gandini, em audiência pública sobre o tema na Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), nesta segunda-feira (15). Ela 
alertou que muitos estaleiros do país estão paralisados e poderão ser levados ao 
sucateamento estrutural e à extinção. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/38792-industria-
naval-corre-risco-alertam-participantes-de-audiencia-na-cdh 
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Conheça países europeus onde é possível estudar de graça – ou quase 
Quer ter experiência internacional e está preocupado com o alto custo? Confira como 
estudar em outros países por preços acessíveis 
Estudar no exterior é o desejo da maioria dos estudantes brasileiros: além da 
experiência ser marcante e enriquecedora, auxilia o jovem a se colocar no mercado de 
trabalho com mais facilidade. 
 
Fonte: Universia 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/estudar-
exterior/noticia/2017/03/03/1149984/conheca-paises-europeus-onde-possivel-
estudar-graca--quase.html?platform=hootsuite 
 
17/05 
 
Google mostra que seu futuro é inteligência artificial 



Novidades apresentadas na conferência Google I/O, mostram que empresa tem foco 
em inteligência artificial para próximos anos 
São Paulo – Se o Google ganhou notoriedade graças às buscas, seu futuro parece 
muito mais brilhante. A empresa mostrou hoje, na abertura de sua conferência para 
desenvolvedores, o Google I/O, como quer fazer com que a inteligência artificial 
perpetue seu posto de uma das principais empresas do mundo (não só da tecnologia). 
 
Fonte: Exame 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://exame.abril.com.br/tecnologia/google-mostra-que-seu-futuro-e-inteligencia-
artificial/?sr_tw 
 
15/05 
 
O bem que faz ler um livro, em 7 razões comprovadas pela ciência  
De fomentar a inteligência a prolongar a esperança média de vida, a leitura só traz 
benefícios 
O primeiro livro impresso data do séc. XV, mas antes de Cristo já o Homem começara 
a escrever em folhas de papiro, no Egito. Desde então quase todo o conhecimento 
ficou gravado em páginas de livros e, nas últimas décadas, as obras publicadas 
cresceram ainda mais em número, assim como foram surgindo investigações sobre os 
benefícios da leitura. 
 
Fonte: Isto é  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2017-01-09-O-bem-que-faz-ler-um-livro-
em7razoes-comprovadas-pela-ciencia 
 
EVENTOS/CURSOS - 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/ 
 
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: 15 a 19 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) 


