
 

 

 

 

 

 
Período: 12 a 14 de Junho 

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Novas Aquisições em Direito Marítimo! 
Confira os NOVOS livros adquiridos pela biblioteca, por doação, na área de Direito 
Marítimo. Estão disponíveis para sua consulta! Venha nos visitar! 
 
BORGES, Thiago Carvalho; ZANELLA, Tiago Vinícius; TOLEDO, André de Paiva; 
SUBTIL, Leonardo de Camargo; BORGES, Orlindo Francisco (Org.). Direito do mar: 
reflexões, tendências e perspectivas. Belo Horizonte: D'plácido, 2017. 663 p. v.1 
 
MOYSÉS FILHO, Marco Antonio. Contratos de afretamento de navios: atualizado 
de acordo com as regras da Antaq de 2016 e o Novo Código de Processo Civil. 
Curitiba: Juruá, 2017. 503 p. 
 
PIMENTA, Matusalém Gonçalves. Praticagem, meio ambiente e sinistralidade: 
análise jurídica da resolução A-960 (23) da Organização Marítima Internacional. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 200 p. 
 
ZANELLA, Tiago Vinícius. Manual de direito do mar. Belo Horizonte: D'plácido, 
2017. 707 p.  
 
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  
 
14/06 
 
Hidrovia Paraguai-Paraná ganha força  
Governo argentino pretende fazer um seminário para discutir viabilização do projeto 
... O desenvolvimento da hidrovia Paraguai-Paraná foi um dos temas mais abordados 
no encontro. “Já falamos com muitos atores relevantes no Brasil que concordaram 
que ainda existem muitos gargalos para a operação da hidrovia. Mas a ideia é atrair 
mais investimentos para viabilizá-la”, afirmou Sahores que acredita que o modal 
poderá aumentar as relações de exportações entre ambos os países. 
 
Fonte: Portal DBO 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
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http://www.portaldbo.com.br/Agro-DBO/Noticias/Hidrovia-Paraguai-Parana-ganha-
forca/21047 
 
13/06 
 
CMA CGM faz acordo para comprar unidade brasileira da Maersk 
PARIS (Reuters) - A empresa de transporte de contêineres CMA CGM disse nesta 
terça-feira que concordou em adquirir a Mercosul Line, uma unidade brasileira da 
dinamarquesa Maersk Line, para aumentar seu desenvolvimento na América do Sul. 
 
Fonte: Reuters 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN194251-OBRBS 
 
Convenção do Trabalho Marítimo 2006 Entrada em vigor das Emendas de 
2014  
Em 18 de janeiro de 2017 entraram em vigor as emendas à MLC 2006 relativas à 
garantia financeira de responsabilidade civil e compensação para os marítimos. Desde 
essa data, os navios registrados nos estados que ratificaram a Convenção MLC são 
obrigados a exibir a bordo certificados de garantia financeira específicos. Essas 
emendas exigem que os armadores compensem os marítimos por morte ou 
incapacidade de longo prazo e paguem os salários pendentes e os custos de 
repatriação após o abandono. 
 
Fonte: Syndarma 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.syndarma.org.br/materia.php?id=450 
 
Costa oferece benefícios para os cruzeiros pelo Caribe  
A Costa Cruzeiros amplia as opções para o turista brasileiro conhecer destinos no 
Caribe e anuncia novos benefícios exclusivos para os embarques programados do 
porto de Fort Lauderdale, em Miami (EUA), entre os meses de dezembro de 2017 e 
fevereiro de 2018. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/95573-costa-oferece-
beneficios-para-os-cruzeiros-pelo-caribe 
 
12/06 
 
Brasil lança metas para conservação de oceanos 
O Brasil apresentou, nesta quinta-feira (8), Dia Mundial dos Oceanos, compromissos 
voluntários para a conservação dos recursos marinhos durante a Conferência sobre 
Oceanos 2017, realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU). O evento, 
sediado no prédio da ONU em Nova Iorque, teve como tema Nossos Oceanos, Nosso 
Futuro: Parcerias para a Implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
14 (ODS 14). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/39183-brasil-lanca-
metas-para-conservacao-de-oceanos 
 



Navio graneleiro encalha em berço de atracação do Porto de Santos 
Navio graneleiro encalha em berço de atracação do Porto 
O navio graneleiro Tong Shun adernou e encalhou no berço de atracação em frente 
aos armazéns 20 e 21 do Porto de Santos, onde funciona o terminal graneleiro da 
Copersucar. Equipes da agência de navegação que atende o cargueiro, a Cargonave, e 
da Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP) já iniciaram a vistoria da embarcação, 
mas o problema ainda não foi descoberto. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39169-navio-
graneleiro-encalha-em-berco-de-atracacao-do-porto-de-santos 
 
Japão planeja lançar navios “pilotados por inteligência artificial”  
Navios pilotados por inteligência artificial serão realidade no Japão nos próximos anos.  
Fabricantes de navios e empresas de transporte marítimo estão se juntando para criar 
navios de navegação autônoma até o ano 2025, com a expectativa de levar ao 
desenvolvimento global de um projeto que reduziria drasticamente os acidentes no 
mar. 
 
Fonte: Portal Mie 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalmie.com/atualidade/noticias-do-japao/tecnologia/2017/06/japao-
planeja-lancar-navios-pilotados-por-inteligencia-artificial/ 
 
Internacional  
El Tribunal Marítimo de Panamá rechaza acción del "Polisario" contra barco 
con fosfato marroquí 
El Tribunal Marítimo de Panamá desestimó, ayer miércoles, la acción infundada 
presentada por “el Frente Polisario” contra el propietario del barco Ultra Innovation 
que transporta fosfato marroquí extraído de Phosboucraa, según informó la Oficina 
Marroquí de Fosfatos (OCP, siglas en francés). 
 
Fonte: Maroc 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.maroc.ma/es/node/39732 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
14/06 
 
Portos do Rio Grande do Sul tem expressivo movimento em maio de 2017  
A Superintendência do Porto do Rio Grande concluiu a análise dos dados estatísticos 
do mês de maio de 2017. No acumulado do ano, o porto rio-grandino registra 
crescimento de 5% comparado ao mesmo período do ano passado. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39206-portos-do-rio-
grande-do-sul-tem-expressivo-movimento-em-maio-de-2017 
 
13/06 
 
Terminal de Outeiro ainda não foi concluído e obras estão abandonadas 



No entorno de Belém (PA), o terminal tem capacidade para quase 18 milhões de 
toneladas e é um verdadeiro porto fantasma 
Corredores escuros e silenciosos por onde transitam poucos funcionários. Salas 
fechadas, sem móveis. Estacionamento com vagas de sobra. Debaixo das chuvas 
torrenciais que atingem a região metropolitana de Belém, a sede administrativa e o 
armazém do Terminal Portuário de Outeiro não escondem seu estado de abandono. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/2017/06/terminal-de-outeiro-ainda-nao-foi-
concluido-e-obras-estao-abandonadas/ 
 
Formação rochosa rara em Maricá está ameaçada por construção de terminal 
portuário 
Quando o naturalista inglês Charles Darwin passou pela praia de Jaconé, em Maricá, 
na região dos lagos fluminense, em 1832, ele percebeu que ali tinha uma formação 
rochosa diferente. A geóloga e perita do Ministério Público do Estado do Rio Adriana 
Lima conta por que as pedras mereceram a atenção de Darwin... Essa formação está 
hoje ameaçada pela construção do Terminal Portuário de Ponta Negra, uma obra da 
empresa DTA engenharia, apoiada pelo governo do estado e pela prefeitura de Maricá. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39194-formacao-
rochosa-rara-em-marica-esta-ameacada-por-construcao-de-terminal-portuario 
 
12/06 
 
Deputados de 14 partidos pedirão revogação de desapropriações no Porto do 
Açu, no Rio 
Na sexta-feira (9) parlamentares de 14 partidos políticos anunciaram que estão 
formulando um projeto de decreto legislativo, que propõe a revogação de diversas 
desapropriações de terrenos e imóveis, entre eles as propriedades rurais da região do 
Porto Açu, no município de São João da Barra, no norte fluminense do Rio de Janeiro. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39165-deputados-de-
14-partidos-pedirao-revogacao-de-desapropriacoes-no-porto-do-acu-no-rio 
 
Porto de Imbituba recebe a maior companhia de contêineres do mundo 
No último dia 8, às 20h, atracou no berço 2 do Porto de Imbituba o navio MAERSK 
LABREA, com aproximadamente 300 metros de comprimento, capaz de transporte 
8.700 TEU. Esta é a primeira de diversas embarcações que estão sendo desviadas 
para Imbituba em virtude de restrições operacionais dos demais portos da região. 
 
Fonte: Informativo dos Portos  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.informativodosportos.com.br/porto-de-imbituba-recebe-maior-
companhia-de-conteineres-mundo/ 
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O que é empatia e qual a sua importância para uma liderança de sucesso? 
No mundo corporativo, existem cinco competências emocionais consideradas 
fundamentais para conquistar o melhor relacionamento entre os líderes e seus 
colaboradores: autocontrole, autoconhecimento, automotivação, habilidades sociais e 
a empatia. 
 
Fonte: saia do lugar  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://saiadolugar.com.br/o-que-e-empatia/?platform=hootsuite 
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Dicas para melhorar o impacto de um pesquisador 
É importante divulgar a sua pesquisa e torná-la mais visível. Se o seu trabalho estiver 
mais acessível, é muito provável que aumentem as chances dele ser utilizado e citado 
pelos seus pares e pela comunidade científica em geral. 
 
Fonte: PUC RS   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://biblioteca.pucrs.br/noticias/dicas-para-melhorar-o-impacto-de-um-
pesquisador/ 
 
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: 12 a 14 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) 


