
 

 

 

 

 

 
Período: 29 de Maio a 02 de Junho 

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
Destacamos a seção de nossa página na Internet / Biblioteca 
(http://www.marinha.mil.br/tm): 
 
- Links de Referência! 
Neste espaço é possível consultar fontes especializadas na área marítima, disponíveis 
na Internet. As principais Agências, Fundações e Institutos; Referências em Direito 
Marítimo; Convenções, Códigos e Atos Internacionais, Navegação (Cartas Náuticas 
Digitais); Livros e Periódicos Eletrônicos; e Bibliotecas Universais.  
 
Acesse e conheça as facilidades disponíveis! Clique aqui 
https://www.marinha.mil.br/tm/?q=biblioteca_links_de_referencia 
 
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  
 
02/06 
 
A MULHER DO MAR: A inserção da mulher na Marinha Mercante 
A Marinha Mercante é uma atividade muito antiga, que está diretamente relacionada 
ao transporte de cargas, passageiros e apoio a plataformas de exploração de petróleo 
e gás. No Brasil, somente na segunda metade da década de 90, as Escolas de 
Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM) passaram a permitir o ingresso 
de mulheres. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/2017/06/a-mulher-do-mar-a-insercao-da-
mulher-na-marinha-mercante/ 
 
29/05 
 
Lei de Migração facilita circulação de cruzeiros no Brasil 
Com nova Lei, tripulantes não precisarão mais de visto, o que deve representar 
economia de R$ 500 mil no custo de cada navio 
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CLIPPING DE NOTÍCIAS 

 



Os tripulantes internacionais que trabalham nos navios que circulam pelo Brasil não 
precisarão mais de vistos para exercer a atividade no País. O fim da exigência é uma 
das novidades trazidas pela Lei de Migração, sancionada pelo presidente Michel Temer 
e publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25). 
 
Fonte: Portal Brasil 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2017/05/lei-de-migracao-facilita-circulacao-de-
cruzeiros-no-brasil 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
02/06 
 
Oportunidades trazidas pelo novo decreto do setor portuário brasileiro 
Através do Decreto 9.048/2017, o Governo Federal alterou o marco regulatório do 
setor portuário, com o objetivo de flexibilizar a gestão dos contratos e aumentar a 
eficiência das operações. As mudanças abrem diversas possibilidades de adequação 
para os inúmeros terminais arrendados e privados no Brasil, de acordo com suas 
especificidades, dentro do interesse público e das políticas traçadas para o setor. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/artigos-de-opiniao/39037-oportunidades-
trazidas-pelo-novo-decreto-do-setor-portuario-brasileiro 
 
Codesa lança novo sistema de acesso ao Porto  
O projeto de Cadeia Logística Portuária Inteligente (Portolog) começará no próximo 
mês de Junho, já em fase de teste no terminal. A comissão da Companhia Docas do 
Espírito Santo (Codesa) que irá atuar no projeto participa, esta semana, de 
treinamento no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Campus de Cariacica. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/portos-do-brasil/95454-codesa-lanca-novo-
sistema-de-acesso-ao-porto 
 
01/06 
 
Pecém: movimentação de contêineres salta 32% 
Alheio à crise econômica que perdura no País, o Porto do Pecém ostenta um 
crescimento de 32% no volume de contêineres movimentados no primeiro trimestre 
deste ano em relação a igual período de 2016. O número avançou de 33,515 TEUs 
(unidade equivalente a 20 pés) para 44,213 TEUs, de acordo com dados da APM 
Terminals, única operadora de contêineres do terminal portuário cearense. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39020-pecem-
movimentacao-de-conteineres-salta-32 
 
MP discute funcionamento de portos e risco de contaminação das águas na 
região 



Monitoramento das águas em Santarém, Mojui e Belterra e regularização dos portos 
aquaviários em Santarém foram temas de duas reuniões do MPPA. 
Os temas relacionados ao consumidor e à saúde pública foram discutidos com 
preocupação pelos promotores de justiça do Ministério Público do Estado do Pará 
(MPPA), em duas reuniões na última segunda-feira (29) em Santarém, Oeste do Pará. 
A primeira reunião tratou sobre o monitoramento das águas nos municípios de 
Santarém, Belterra e Mojui dos Campos que podem estar sofrendo risco de 
contaminação.  
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/2017/06/mp-discute-funcionamento-de-portos-e-
risco-de-contaminacao-das-aguas-na-regiao/ 
 
ANTAQ participa de reunião do Grupo de Trabalho do Transporte Marítimo do 
Mercosul 
As delegações dos quatro países do Bloco apresentaram propostas para tratamento de 
slots, space chapters e contêineres vazios 
O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, Adalberto 
Tokarski, integrou a delegação brasileira na XXVI Reunião da Comissão de 
Especialistas de Transporte Marítimo do Mercosul, que aconteceu ontem (31), em 
Buenos Aires, na Argentina. 
 
Fonte: ANTAQ 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://portal.antaq.gov.br/index.php/2017/06/01/antaq-participa-de-reuniao-do-
grupo-de-trabalho-do-transporte-maritimo-do-mercosul/ 
 
31/05 
 
Porto de Pelotas tem boa movimentação no primeiro quadrimestre 
Porto de Pelotas tem boa movimentação no primeiro quadrimestre Alavancado por um 
importante projeto industrial do Estado do Rio Grande do Sul, o Porto de Pelotas vive 
um ótimo momento. Com uma estrutura apta as mais diversas movimentações, o 
complexo pelotense já acumula mais de 226 mil toneladas movimentas no primeiro 
quadrimestre de 2017. O número representa mais de 81% do total de 2016. 
 
Fonte: Informativo dos Portos 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.informativodosportos.com.br/porto-de-pelotas-tem-boa-movimentacao-
no-primeiro-quadrimestre/ 
 
30/05 
 
Começa o serviço de ordenamento de embarcações na Orla de Santarém 
A atracação de embarcações é um problema antigo em Santarém, Oeste do Pará. E na 
manhã desta segunda-feira (29), muitos donos de embarcações foram surpreendidos 
pela fiscalização de ordenamento feita por fiscais da Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Trânsito (SMT) na orla da cidade. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38964-comeca-o-
servico-de-ordenamento-de-embarcacoes-na-orla-de-santarem 



 
29/05 
Porto alcança índice de 27,6% da balança comercial, a maior no ano 
O Porto de Santos alcançou em abril deste ano a maior participação percentual do ano 
na balança comercial brasileira, com US$ 31,7 bilhões comercializados de janeiro a 
abril. Este número representa 27,6% do total de US$ 114,9 bilhões do comércio 
exterior do país no período, de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC). Os dados foram compilados pela Gerência de Estatísticas 
da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp). 
 
Fonte: Portal Naval 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalnaval.com.br/noticia/porto-alcanca-indice-de-276-da-balanca-
comercial-a-maior-no-ano/ 
 
Primeiros terminais brasileiros a obter o certificado de operador econômico 
autorizado (OEA) são TUPs 
Portonave, Porto Itapoá e Embraport são os três primeiros terminais portuários a 
obter a certificação de Operador Econômico Autorizado. O primeiro terminal a receber 
a certificação foi a Portonave, em 2016. Em abril deste ano, foi a vez do Porto Itapoá. 
Ambos localizados em Santa Catarina. Agora, a Embraport entra para a lista dos 
terminais certificados – como o primeiro terminal de Santos a ser credenciado. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38946-primeiros-
terminais-brasileiros-a-obter-o-certificado-de-operador-economico-autorizado-oea-
sao-tups 
 
Grupo de Trabalho realiza estudos para o novo Plano Mestre do Complexo 
Portuário de Itajaí 
Objetivo é identificar demandas e necessidades dos Terminais de Uso Privado e 
validá-las no futuro. 
Desde terça-feira, 23, Técnicos da Secretaria Nacional dos Portos (SNP), que atuam 
junto ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPAC), estão em Itajaí. A 
vinda da equipe de profissionais tem por objetivo principal ouvir as reais necessidades 
e devidas demandas que serão apresentadas pelos representantes dos TUP (Terminais 
de Uso Privado) que estão situados no Complexo Portuário de Itajaí. 
 
Fonte: Informativo dos Portos 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.informativodosportos.com.br/grupo-de-trabalho-realiza-estudos-para-o-
novo-plano-mestre-complexo-portuario-de-itajai/ 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
31/05 
 
Apesar da crise no setor naval, governo aprova R$ 3 bi para novos estaleiros 



Apesar da crise que assola o setor naval, o Conselho Diretor do Fundo de Marinha 
Mercante (CDFMM) aprovou nos últimos meses quase R$ 3 bilhões para a construção 
de novos estaleiros. Os projetos são destinados a reparos de navios de médio e 
grande porte e não envolvem a construção de embarcações – segmento que hoje 
enfrenta um colapso por falta de encomendas. O questionamento que alguns 
especialistas fazem é se os estaleiros que hoje estão parados não poderiam ser 
aproveitados também para fazer reparos. 
 
Fonte: Isto é 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://istoe.com.br/apesar-da-crise-no-setor-naval-governo-aprova-r-3-bi-para-
novos-estaleiros/ 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
01/06 
 
Por que ler ficção pode beneficiar sua carreira 
A atividade não é apenas uma distração: ajuda a solucionar problemas complexos 
Ler ajuda a se manter conectado com as novas tendências e a aprender técnicas que 
podem ser usadas em sua carreira. Todo ano, Bill Gates e Warren Buffett publicam as 
listas dos melhores livros que leram nos últimos 12 meses – e as listas sempre estão 
cheias de títulos de não-ficção. Mas e a ficção, ela é puramente entretenimento? 
Michel Morvan, fundador e CEO da empresa de tecnologia CoSMo, lê alguns capítulos 
de um romance policial toda noite e diz que não é apenas por diversão. 
 
Fonte: Época Negócios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2017/04/por-que-ler-ficcao-pode-
beneficiar-sua-carreira.html 
 
30/05 
 
Domínio Público tem mais de 300 obras de Machado de Assis disponíveis para 
download 
Plataforma tem mais de 300 obras de Machado de Assis disponíveis para download 
Não tem mais desculpa para não ler um dos escritores mais aclamados e 
respeitados do Brasil: o Domínio Público tem mais de 300 obras de Machado de 
Assis disponibilizadas para download gratuitamente. Além de livros, há também teses, 
dissertações e estudos sobre o autor. 
 
Fonte: Universia 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/cultura/noticia/2016/12/28/1147915/dominio-
publico-300-obras-machado-assis-disponiveis-download.html?platform=hootsuite 
 
29/05 
 
Missão do Brasil na ONU abre inscrições para capacitação de universitários 
Até 9 de junho, o Programa de Capacitação Acadêmica — da Missão do Brasil junto às 
Nações Unidas, em Nova York — recebe inscrições de universitários da área das 
ciências sociais, tanto em nível de graduação como de pós-graduação. Iniciativa 
escolherá alunos para acompanhar as atividades da delegação brasileira na sede da 
ONU durante o período de setembro a dezembro de 2017. 



Fonte: ONU 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://nacoesunidas.org/missao-do-brasil-na-onu-abre-inscricoes-para-capacitacao-
de-universitarios/ 
 
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  
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: 29 de Maio a 02 de Junho 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) 


