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EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Dia dos Oceanos: 12 fatos sobre a economia e a poluição dos mares 
Data é celebrada nesta quinta-feira 
RIO - Os oceanos são, ao mesmo tempo, fonte valiosa para milhares de pessoas e 
alvo das mudanças climáticas e da exploração predatória dos recursos naturais. Para 
alertar para esta situação, foi criado o Dia Mundial dos Oceanos, celebrado nesta 
quinta-feira. Também nesta semana, as Nações Unidas estão promovendo a primeira 
Conferência dos Oceanos já feita em sua história, uma resposta aos problemas 
crescentes e urgentes relacionados aos mares. 
 
Fonte: O Globo On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/meio-ambiente/dia-dos-oceanos-12-
fatos-sobre-economia-a-poluicao-dos-mares-
21451001?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=O%20Globo 
 
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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Navios robóticos levarão aposta tecnológica de mineradora ao mar 
A BHP Billiton, a maior mineradora do mundo, está estudando o uso de navios 
gigantes e automatizados para o transporte de cargas como minério de ferro e carvão 
como parte de uma mudança estratégica que pode revolucionar a indústria global da 
navegação, de US$ 334 bilhões. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/39125-navios-
roboticos-levarao-aposta-tecnologica-de-mineradora-ao-mar 
 
Frota de apoio marítimo em detalhes 
A frota de apoio marítimo em águas brasileiras totalizava ao final de Março 381 
embarcações, sendo 308 de bandeira brasileira e 73 de bandeira estrangeira. 
Comparativamente a Março de 2015 foram desmobilizadas 91 embarcações de 
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bandeira estrangeira e acrescentadas 52 de bandeira brasileira. Cerca de 20 
embarcações, originalmente de bandeira estrangeira, tiveram suas bandeiras trocadas 
para bandeira brasileira. 
 
Fonte: ABEAM 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.abeam.org.br/arquivos/1493907979.pdf 
 
05/06 
 
Comissões se juntam para debater escalpelamento de mulheres ribeirinhas  
As Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Legislação Participativa 
promovem audiência pública conjunta, nesta terça-feira (06/06), para discutir a saúde 
das mulheres ribeirinhas vítimas de acidentes em transporte de barcos que causam o 
escalpelamento. 
 
Fonte: Câmara 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/clp/noticias/comissoes-se-juntam-para-debater-escalpelamento-de-
mulheres-ribeirinhas 
 
Último navio da Temporada de Cruzeiros chega a Manaus com 715 pessoas  
Cerca de 24 mil turistas passaram pela capital ao longo da temporada, iniciada em 
novembro de 2016.  
O último navio da Temporada de Cruzeiros 2016/2017 atracou no Porto de Manaus na 
manhã deste domingo (4) com 715 passageiros. Oriundo de Miami (EUA), o M/S 
Seven Seas Navigator permanece na capital amazonense até às 16h desta segunda-
feira (5), quando retorna ao mesmo ponto de onde partiu. 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/ultimo-navio-da-temporada-de-cruzeiros-
chega-a-manaus-com-715-pessoas.ghtml 
 
Nova geração de navios de cruzeiro deve começar a operar no Brasil em 2018 
Os turistas brasileiros devem ganhar novas opções de navios para curtir as férias em 
alto mar a partir do ano que vem. O anúncio foi feito pelo presidente da MSC, 
Pierfrancesco Vago, na tarde deste sábado (3), durante a inauguração do MSC 
Meraviglia, em Le Havre, no litoral da França. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/39048-nova-
geracao-de-navios-de-cruzeiro-deve-comecar-a-operar-no-brasil-em-2018 
 
Senado aprova prorrogação de isenção do Adicional de Marinha Mercante 
O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (31), a Medida Provisória 762/2016, 
que prorrogou a isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante. 
A isenção beneficia o transporte de mercadorias cuja origem ou cujo destino final 
sejam portos localizados nas Regiões Norte ou Nordeste.  A matéria vai à sanção 
presidencial. 
 
Fonte: Senado 



Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/05/31/senado-aprova-
prorrogacao-de-isencao-do-adicional-de-marinha-mercante 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
08/06 
 
Porto de Santos fará simulado de acidente ambiental 
Exercício testará resposta de empresas a derramamento de óleo  
O Porto de Santos realizará um simulado de um acidente ambiental, no caso, um 
derramamento de óleo no canal do estuário, no próximo dia 22. O exercício, 
anunciado ontem pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp, a 
Autoridade Portuária de Santos), visa treinar equipes de terminais e das autoridades 
do setor para lidar com esse tipo de sinistro. 
 
Fonte: A Tribuna  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/porto-de-santos-
fara-simulado-de-acidente-ambiental/?cHash=e1d0267a8096c22fafa8b6d092fada75 
 
06/06 
 
Após investimentos do Estado, Porto de Paranaguá atrai projetos privados 
A Coamo Cooperativa Agroindustrial vai investir cerca de R$ 140 milhões na sua 
estrutura de armazenamento, transporte e escoamento no Porto de Paranaguá. O 
plano faz parte do pacote de investimentos privados previstos para os Portos de 
Paranaguá e Antonina, que ultrapassam os R$ 5,1 bilhões até 2030.  
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral/39107-apos-investimentos-do-
estado-porto-de-paranagua-atrai-projetos-privados 
 
Lei de concessão de transportes é sancionada com vetos 
Foi sancionada com vetos a Lei 13.448/17, originária da chamada MP das Concessões 
de Transportes (MP 752/16). A lei, junto com os vetos, foi publicada no Diário Oficial 
da União desta terça-feira (6). A nova lei estabelece condições para a prorrogação e a 
relicitação de contratos de parceria entre governo e setor privado nos setores 
rodoviário, ferroviário e aeroportuário. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39108-lei-de-
concessao-de-transportes-e-sancionada-com-vetos 
 
05/06 
Porto Itapoá é escala do maior navio de contêiner operando em águas 
brasileiras 
O Hyundai Loyalty, maior porta-contêiner a operar em portos brasileiros, atracou em 
Itapoá no último dia 27 de maio. Com 340 metros de comprimento e 46 metros de 
largura (foto em anexo), a embarcação do armador Hyundai Merchant Marine (HMM), 
tem capacidade total de armazenagem de 8,6 mil TEUs (TEU é a unidade padrão de 
contêiner). 



Fonte: Informativo dos Portos 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.informativodosportos.com.br/porto-itapoa-e-escala-maior-navio-de-
conteiner-operando-em-aguas-brasileiras-2/ 
 
Transportes homologa Consórcio Maravilha como vencedor de leilão no Porto 
do Rio 
O Ministério dos Transportes homologou o resultado do leilão de arrendamento do 
terminal de trigo no Porto do Rio de Janeiro, realizado pela Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq) em abril.  
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39065-transportes-
homologa-consorcio-maravilha-como-vencedor-de-leilao-no-porto-do-rio 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
08/06 
 
Como escrever um e-mail em inglês 
Aprenda a escrever um e-mail em inglês: como começar, como se despedir e que 
vocabulário é útil 
Assim como todas as formas de comunicação, os e-mails têm uma série de regras de 
etiqueta a serem seguidas para que ele seja bem recebido. Especialmente se o seu e-
mail exige algum nível de formalidade. O problema é que os e-mails não vêm com um 
manual de como serem escritos, e a sua experiência mandando e-mails em português 
pode atrapalhar mais do que ajudar. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2017/06/08/1153174/escrever-
mail-ingles.html?platform=hootsuite 
 
EVENTOS/CURSOS - 2017 
 
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: 05 a 08 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) 


