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Ações de prevenção são aliadas no combate ao escalpelamento no Pará 
De acordo com a Secretaria de Saúde, em 2016 houve seis registros de 
escalpelamento. Este ano, até o momento, nenhum caso foi registrado nos rios do 
Estado. 
A prevenção vem sendo a maior aliada no combate ao escalpelamento, acidente que 
acontece quando os cabelos da mulher são arrancados pelo motor do barco, nos rios 
do Pará. Esta semana, uma reunião realizada pela Comissão Estadual de 
Enfrentamento aos Acidentes com Escalpelamento, definiu intensificar as ações de 
prevenção no Plano de Ação 2017/2018. 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/acoes-de-prevencao-sao-aliadas-no-combate-ao-
escalpelamento-no-para.ghtml 
 
Aliança acredita no crescimento do mercado de cabotagem de refrigerados 
no Brasil 
Se na carga seca a cabotagem é um serviço bem estabelecido no Brasil, na área de 
refrigerados o serviço tem potencial para crescer. De acordo com o gerente comercial 
de Cabotagem da Aliança Navegação e Logística, Jaime Batista, a carga "reefer" 
corresponde a 5% da operação, mas tende a ampliar sua participação, especialmente 
no mercado de congelados – frangos, refeições prontas, polpa de frutas, além de 
outros produtos industrializados, como sorvete, margarina, embutidos, laticínios, 
chocolates e produtos farmacêuticos. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/39332-alianca-
acredita-no-crescimento-do-mercado-de-cabotagem-de-refrigerados-no-brasil 
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29/06 
 
Porto de Vitória inaugura linha direta com a China 
Navio Tian Qi parte do Terminal de Vila Velha em direção ao porto de Zhuhai. 
O Terminal de Vila Velha (Log-In TVV) anuncia o início de operação de linha direta de 
transporte de cargas do armador Cosco entre o estado do Espírito Santo e o porto de 
Zhuhai, no sul da China. A viagem inaugural acontecerá em 29 de junho com o 
embarque de aproximadamente 30 mil toneladas de blocos de granito. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/2017/06/porto-de-vitoria-inaugura-linha-direta-
com-a-china/ 
 
Ciberataque mundial afeta operação no Porto de Itajaí 
Ataques cibernéticos mundiais afetaram o sistema da APM Terminals, empresa que 
opera dentro do Porto de Itajaí, em Santa Catarina. Desde terça-feira (27), a entrada 
e saída do porto é registrada manualmente e não através dos computadores. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39402-ciberataque-
mundial-afeta-operacao-no-porto-de-itajai 
 
Governo inicia processo de regularização do Porto de Fernando de Noronha 
O Porto de Santo Antônio existe de fato, mas não de direito. Agora a Administração da 
Ilha deu início ao processo de regularização do porto. Técnicos da Antaq (Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários), visitaram Fernando de Noronha para avaliar as 
condições do atracadouro. Pela legislação atual o setor de embarque e desembarque é 
considerado um porto rudimentar. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39398-governo-inicia-
processo-de-regularizacao-do-porto-de-fernando-de-noronha 
 
28/06 
 
Portal simplifica exportações em portos e rodovias 
Os exportadores que embarcam cargas por meio marítimo e rodoviário podem utilizar, 
a partir desta quarta-feira (28), o Portal Único do Comércio Exterior, na internet, para 
simplificar e tornar mais ágil o processo. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39391-portal-simplifica-
exportacoes-em-portos-e-rodovias 
 
Escoamento da safra pelo Porto de Paranaguá deve ser 76% maior 
Entre junho e agosto deste ano, o escoamento da safra agrícola deve ser 76% maior 
do que no mesmo período de 2016. Curitiba, 28/06/17. Foto: Ivan Bueno/ APPA Entre 
junho e agosto deste ano, o escoamento da safra agrícola deve ser 76% maior do que 



no mesmo período de 2016. A previsão é da Administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina (Appa) a partir de uma estimativa feita junto aos terminais que 
movimentam grãos para a exportação no porto. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39392-escoamento-da-
safra-pelo-porto-de-paranagua-deve-ser-76-maior 
 
27/06 
 
Porto receberá maior navio em capacidade de cargas de sua história 
Pela primeira vez, um cargueiro com capacidade para 11 mil TEU escalará no cais 
santista  
O Porto de Santos receberá na madrugada desta quarta-feira (28) o maior navio – em 
capacidade de transporte de contêineres – a atracar em suas instalações. Trata-se do 
Cape Sounio, da armadora Zim, que pode carregar 11 mil TEU (unidade equivalente a 
um contêiner de 20 pés).  
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/porto-recebera-
maior-navio-em-capacidade-de-cargas-de-sua-
historia/?cHash=a6aff0a0af738e67156b82af980d4991 
 
26/06 
 
Senador destaca importância da dragagem em trecho de hidrovia no Mato 
Grosso 
O senador José Medeiros (PSD-MT) lembrou em Plenário a importância da Hidrovia do 
Paraguai, que, em sua avaliação, poderia ser mais bem aproveitada no transporte de 
cargas. Ele informou que um trecho da hidrovia, em Cáceres, precisa ser dragado 
todo ano, mas a obra só pode ser executada quando o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dnit) conseguir uma autorização ambiental do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). 
 
Fonte: Portal Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portalmaritimo.com/2017/06/24/senador-destaca-importancia-da-
dragagem-em-trecho-de-hidrovia-no-mato-grosso/ 
 
Contêineres caem no mar durante o transporte em terminal no Porto de 
Santos 
Dois contêineres caíram no mar após um acidente na Libra Terminais, na manhã desta 
segunda-feira (26), no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com a 
Codesp, o acidente aconteceu entre 9h e 9h30, quando os contêineres foram retirados 
do navio Bux Harmony, atracado no terminal 35 da Libra. Ninguém ficou ferido. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39338-conteineres-
caem-no-mar-durante-o-transporte-em-terminal-no-porto-de-santos 
 
Imbituba será rota de contêineres da Ásia 



Esta sexta-feira (23) foi um dia histórico para o Porto de Imbituba. O Porto do sul 
catarinense venceu a concorrência e passa a fazer parte do grupo de portos da 
América Latina que recebe navios de contêineres do mercado asiático. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39318-imbituba-sera-
rota-de-conteineres-da-asia 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
29/06 
 
Construção naval mantém mercado  
O setor de construção na indústria naval deve manter-se estável em seu número de 
empregos até 2018, conforme dados do Sindicato Nacional da Indústria da Construção 
e Reparação Naval e Offshore (Sinaval). 
Os principais responsáveis por isso, conforme a entidade, são os estaleiros do 
Nordeste, como o Estaleiro Atlântico Sul (EAS) e o Vard Promar, de Pernambuco, que 
manterão a construção de navios gaseiros e petroleiros até 2018, trazendo leve 
aumento de oferta de vagas de trabalho. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/95805-construcao-naval-
mantem-mercado 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
30/06  
 
Victor Hugo, autor de ‘Os Miseráveis’, ganha homenagem do Google 
Novo doodle reconhece a importância das principais obras do poeta, dramaturgo, 
artista e novelista francês 
Victor Hugo, um dos mais importantes escritores românticos da França, é 
homenageado pelo Google com um doodle nesta sexta-feira. A data marca a 
publicação do último capítulo de sua novela mais famosa, Os Miseráveis, de 1862, 
sobre injustiças sociais, redenção e revolução. 
 
Fonte: Veja 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://veja.abril.com.br/mundo/victor-hugo-autor-de-os-miseraveis-ganha-
homenagem-do-google/ 
 
Aplicativo faz resumo de livros em texto e áudio 
Aplicativo faz resumo de livros em texto e áudio; ferramenta traz resumos de não 
ficção 
Quem nunca quis ler um livro longo em pouco tempo? Agora é possível. Ao menos 
essa é a promessa do 12Minutos, um aplicativo que faz resumos de livros em texto e 
áudio de até doze minutos. 
 
Fonte: Universia 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



http://noticias.universia.com.br/cultura/noticia/2017/06/30/1153857/aplicativo-faz-
resumo-livros-texto-audio.html?platform=hootsuite 
 
28/06 
 
De Palermo a Recife, italianos cruzam oceano em bote inflável 
SÃO PAULO, 27 JUN (ANSA) – Por Ana Ferraz. Um marinheiro experiente e seu 
copiloto aventureiro, 25 dias de navegação, 4.400 milhas náuticas, um barco inflável 
de borracha e muito entusiasmo e dedicação. Esses são alguns dos ingredientes da 
inédita travessia de dois italianos que partiram de Palermo e chegaram ao Recife 
quase dois meses depois.    
 
Fonte: Isto é 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://istoe.com.br/de-palermo-a-recife-italianos-cruzam-oceano-em-bote-inflavel/ 
 
27/06 
 
4 dicas de aplicativos para estudar e ser mais produtivo 
Conheça 4 aplicativos para estudantes que não podem ficar de fora do seu 
smartphone 
A seguir, veja 4 aplicativos para estudantes que vão melhorar seu dia a dia em sala 
de aula, além de muitos outros aspectos da vida acadêmica. 
 
Fonte: Universia 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.universia.com.br/educacao/noticia/2016/08/16/1142817/4-dicas-
aplicativos-estudar-produtivo.html?platform=hootsuite 
 
26/06 
 
Direito SP e Childhood Brasil lançam guia inédito de avaliação de impacto em 
Direitos Humanos 
O estudo desenvolveu uma matriz de avaliação de impacto, elaborada de forma 
colaborativa com 40 empresas, com o objetivo de apoiar o setor privado tanto na 
avaliação de risco quanto nos planos de ação para respeitar os direitos humanos, a 
partir dos exemplos com crianças e adolescentes. 
O Grupo de Direitos Humanos e Empresas (GDHeE) da Escola de Direito de São Paulo 
(Direito SP) e a Childhood Brasil lançaram uma ferramenta inédita para orientar o 
setor privado pelos impactos causados por suas operações em crianças e 
adolescentes. O Guia de Avaliação de Impacto em Direitos Humanos identifica 
precedentes da responsabilização de empresas de vários setores, e oferece roteiro 
prático de avaliação, gestão e controle. 
 
Fonte: FGV 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://portal.fgv.br/noticias/direito-sp-e-childhood-brasil-lancam-guia-inedito-
avaliacao-impacto-direitos-humanos 
 
Aumento no nível do mar tem acelerado desde 1990, mostra estudo 
O nível do mar cresceu cerca de 20 centímetros no século passado e muitos estudos 
científicos projetam uma aceleração contínua neste século 
Oslo – O aumento no nível global do mar tem acelerado desde a década de 1990 em 
meio a temperaturas crescentes, com um descongelamento da camada de gelo da 



Groenlândia despejando ainda mais água nos oceanos, disseram cientistas nesta 
segunda-feira. 
 
Fonte: Exame 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://exame.abril.com.br/ciencia/aumento-no-nivel-do-mar-tem-acelerado-desde-
1990-mostra-estudo/?sr_tw 
 
EVENTOS/CURSOS – 2017 
 
1ª. Conferência Internacional de Portos 
Data: de 03 a 05 de julho 
Local: Vitória - ES 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
http://www.conferenciainternacionaldeportos.com 
 
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 
 
15ª Festa Literária Internacional de Paraty 
Data: de 26 a 30 de julho 
Local: Hotel Transamérica - São Paulo (SP) – Brasil 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
http://flip.org.br/a-flip 
 
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: 26 a 30 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) 


