
 

 

 

 

 

 
Período: 22 a 26 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  
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Implantação da Convenção de Água de Lastro pode mudar para 2019 
O Brasil, Ilhas Cook, Índia, Libéria, Noruega e Reino Unido estão pedindo que a IMO 
adie a implementação da convenção de gestão de água de lastro. Em um documento 
enviado para discussão no MEPC 71 em julho, os estados propõem a transferência de 
setembro de 2017 para setembro de 2019. O documento também sugere abandonar o 
plano de vincular a data de cumprimento para os equipamentos em navios à 
renovação do Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por Óleo (IOPP). Se 
isto acontecer, permitirá que o retrofit do equipamento seja realizado até 2024. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/38881-
implantacao-da-convencao-de-agua-de-lastro-pode-mudar-para-2019 
 
22/05 
 
IMO apresenta filme sobre o Código Polar 
A Organização Marítima Internacional (IMO) lançou um novo filme que mostra como o 
Código Polar suporta o transporte seguro e ambientalmente correto nas águas árticas 
e antárticas. Para fazer o filme, uma equipe da IMO visitou o navio "Ocean Diamond" 
em viagem à Antártica, para descobrir de primeira mão o que o Código significa para 
navios como este. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/38867-imo-
apresenta-filme-sobre-o-codigo-polar 
 
Escala do mega porta-contêineres “Mol Triumph” na França  

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 

 



O porta-contêineres “Mol Triumph”, primeiro navio cuja capacidade é de 20.170 TUS, 
400 metros de comprimento e 58,8m de largura fez sua primeira escala inaugural no 
porto de Le Havre, na França, no último 22 de maio. 
 
Fonte: Haropa/CBAM 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.haropaports.com/fr/escale-inaugurale-du-mega-porte-conteneurs-mol-
triumph 
 
Risco na água sem colete salva-vidas 
De acordo com a Marinha, o não uso de coletes é uma das principais irregularidades 
encontradas durante fiscalizações. Capitão diz que passageiros precisam fircar atentos 
Manaus – Mesmo com 13 mortes registradas, neste ano, em acidentes com 
embarcações na Amazônia Ocidental (Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia), muitos 
passageiros ainda se arriscam a viajar sem o colete salva-vidas, principal item de 
segurança nas embarcações. De acordo com a Marinha do Brasil, o não uso de coletes 
é uma das principais irregularidades encontradas durante fiscalizações a embarcações 
em Manaus. 
 
Fonte: Diário do Amazonas 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://diariodoamazonas.com.br/cidades/amazonas/risco-na-agua-sem-colete-salva-
vidas/ 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
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Canal do Panamá recebe sua maior embarcação em capacidade de cargas 
O navio conteineiro OOCL France, capaz de transportar 13.926 TEU (unidade 
equivalente a um contêiner de 20 pés), passou ontem pelo Canal do Panamá, indo do 
Oceano Pacífico para o Atlântico. Com isso, tornou-se a maior embarcação, em 
capacidade de carga, a utilizar a via de navegação.  
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral/38920-canal-do-panama-recebe-
sua-maior-embarcacao-em-capacidade-de-cargas 
 
24/05 
 
ANTAQ debate novo decreto dos portos na AEB 
Decreto nº 9.048/17 regulamenta a exploração de portos organizados e instalações 
portuárias 
A Associação de Comércio Exterior do Brasil – AEB realizou na última sexta-feira (19), 
em sua sede, no Rio, mesa redonda para debater o Decreto nº 9.048/17, que 
regulamenta a exploração de portos organizados e instalações portuárias do país. 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/2017/05/antaq-debate-novo-decreto-dos-portos-
na-aeb/ 
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Terminal conquista certificação de Operador Econômico Autorizado (OEA) 
O Terminal Embraport, que opera contêineres na Margem Esquerda do Porto de 
Santos, na Área Continental do Município, é a primeira instalação do cais santista a se 
credenciar como Operador Econômico Autorizado (OEA). Trata-se de uma certificação 
da Receita Federal do Brasil que atesta a conformidade com as exigências do 
Programa Mundial do Comitê da Organização Mundial das Aduanas (OMA). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38883-terminal-
conquista-certificacao-de-operador-economico-autorizado-oea 
 
Prêmio Antaq 2017 de Sustentabilidade Aquaviária será realizado em 
novembro 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) abre inscrições para o Prêmio 
Antaq 2017 de Sustentabilidade Aquaviária. A premiação objetiva reconhecer 
iniciativas que contribuam para melhorar o serviço prestado pelas empresas de 
navegação e pelas instalações portuárias reguladas pela Agência, fomentar a 
produção técnico-científica e disseminar as boas práticas relacionadas à operação e 
gestão no setor aquaviário. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38880-premio-antaq-
2017-de-sustentabilidade-aquaviaria-sera-realizado-em-novembro 
 
22/05 
 
Movimentação de cargas cresce em portos e ferrovias 
O primeiro trimestre do ano registrou um aumento das movimentações de carga nos 
setores portuário e ferroviário, segundo dados da Secretaria de Política e Integração 
(SPI) do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Os complexos portuários 
operaram 4% a mais do que no mesmo período do último ano, saltando de 233 
milhões de toneladas para 242,5 milhões. 
 
Fonte: Informativo dos Portos 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.informativodosportos.com.br/movimentacao-de-cargas-cresce-em-portos-
e-ferrovias/ 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
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Internacional 
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: Portal Naval 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalnaval.com.br/noticia/noruega-construira-navio-eletrico-e-
autonomo/ 
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Mais de 1.000 audiolivros grátis para você ouvir 
Quantos livros você conseguiria ler a mais se não perdesse de duas a três horas do 
seu dia no trânsito caótico que percorre entre casa e trabalho, na cidade em que vive? 
E se pudesse, entre um semáforo e outro, ler um livro? Pois milhares de brasileiros já 
utilizam o tempo no trânsito para ter mais acesso à cultura, informação e 
entretenimento, por meio dos audiolivros, um formato que surgiu nos Estados 
Unidos e que veio para o Brasil há cerca de 15 anos. E tudo indica que veio para ficar! 
 
Fonte: Canal do Ensino 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://canaldoensino.com.br/blog/mais-de-1-000-audiolivros-gratis-para-voce-ouvir 
 
EVENTOS/CURSOS - 2017 
 
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: 22 a 26 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) 


