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13/07 
 
Seminário propõe intensificar uso das hidrovias na integração da América do 
Sul 
Apesar de contar com grandes bacias hidrográficas, o Brasil pouco utiliza os rios para 
transporte de cargas e pessoas se comparado com países vizinhos como Paraguai, 
Argentina e Uruguai. Intensificar o uso das hidrovias na integração da América do Sul 
é o principal objetivo do Seminário Internacional "Hidrovias do Mercosul" realizado 
nesta quinta-feira (13) na Câmara dos Deputados. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/39622-seminario-
propoe-intensificar-uso-das-hidrovias-na-integracao-da-america-do-sul 
 
11/07 
 
Evento no Rio discute Bioinvasões no meio ambiente causadas por navios 
O uso da água de lastro em embarcações é um tema que gera discussões há décadas 
entre os principais países do mundo e voltou à tona este ano graças à Convenção 
Internacional sobre Controle e Gestão de Água de Lastro e Sedimentos de Navios, 
marcada para entrar em vigor, mundialmente, no dia 8 de setembro de 2017. 
 
Fonte: Solidário Portal de Notícias 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://solidarionoticias.com/evento-no-rio-discute-bioinvasoes-no-meio-ambiente-
causadas-por-navios/ 
 
Nova gigante do apoio marítimo fecha primeiro contrato com a Petrobras 
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Petroleira afretou o AHTS BOS Turquesa por um ano, com possibilidade de renovação 
pelo mesmo período 
A Solstad Farstad fechou contrato de afretamento do AHTS BOS Turquesa com a 
Petrobras por um ano, com a possibilidade de extensão pelo mesmo período. Esse é o 
primeiro contrato da empresa, criada em junho a partir da fusão entre os armadores 
Farstad Shipping, Solstad Offshore e Deep Sea Supply. 
 
Fonte: Sinaval 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://sinaval.org.br/2017/07/nova-gigante-do-apoio-maritimo-fecha-primeiro-
contrato-com-a-petrobras/ 
 
10/07 
 
China e UE apostam em navegação mais verde para reduzir emissões 
A trilionária indústria da navegação global poderá em breve ser forçada a reduzir as 
emissões de gases causadores do efeito estufa devido às novas regras apoiadas pela 
União Europeia e pela China. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/39566-china-e-ue-
apostam-em-navegacao-mais-verde-para-reduzir-emissoes 
 
Organização Marítima Internacional adia plano de descarbonização do setor 
para 2018 
A Organização Marítima Internacional acaba de dar um tímido, porém fundamental 
passo para descarbonizar o setor de transportes marítimos. Em reunião em Londres, 
mais de 170 países chegaram a um esboço com sete passos que agora precisam ser 
desenvolvidos em um plano provisório, previsto para 2018.   
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/39529-
organizacao-maritima-internacional-adia-plano-de-descarbonizacao-do-setor-para-
2018 
 
Uruguai e Bolívia negociam saída comercial ao mar 
Os chanceleres do Uruguai e da Bolívia realizaram uma reunião nesta quinta-feira em 
Montevidéu, na qual discutiram mecanismos para consolidar a saída de produtos 
bolivianos ao mar pelos portos uruguaios. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/39498-uruguai-e-
bolivia-negociam-saida-comercial-ao-mar#.WWPTKSuXMmg.facebook 
 
DECRETO Nº 9.090: Cria a Medalha Mérito Marítimo 
O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo de Presidente da 
República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84... 
 
Fonte: Planalto 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9090.htm 
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14/07 
 
Porto Itapoá bate recordes e registra aumento no longo curso e na 
cabotagem 
O Porto Itapoá, no litoral Norte de Santa Catarina, está completando seis anos de 
operação com dois recordes: a maior movimentação de contêineres em um único mês 
(34 mil unidades), registrada em junho último; e o maior volume de importações num 
semestre, registrado de janeiro a junho deste ano. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39635-porto-itapoa-
bate-recordes-e-registra-aumento-no-longo-curso-e-na-cabotagem 
 
12/07 
 
Assoreamento do Canal de Santos provoca prejuízo milionário no porto 
Navios de grande porte não estão conseguindo entrar no porto de Santos, o que está 
causando prejuízos milionários. Os navios estão entrando e saindo do porto de Santos 
mais leves, com menos carga porque, see estivessem cheios, ficariam encalhados. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39618-assoreamento-
do-canal-de-santos-provoca-prejuizo-milionario-no-porto-2 
 
Investimentos no Porto de Paranaguá permitem atracação de navios de 
maior porte 
De diferentes cores, tamanhos e bandeiras, os navios de carga que chegam ao Porto 
de Paranaguá impressionam pela diversidade de produtos que carregam e pela 
capacidade de armazenamento. Investimentos de R$ 624 milhões feitos desde 2011 
pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) não apenas atraem 
mais importadores e exportadores, mas também permitem receber embarcações cada 
vez maiores e mais potentes. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39598-investimentos-
no-porto-de-paranagua-permitem-atracacao-de-navios-de-maior-porte 
 
11/07 
 
Retomada da Linha Ásia deve elevar movimento do Porto de Itajaí em 20% 
O volume de contêineres pode chegar a 4 mil unidades a partir de abril do ano que 
vem, segundo estatística divulgada pela Autoridade Portuária 



O movimento de contêineres no porto de Itajaí deve crescer cerca de 20% com a 
retomada das operações da Linha Ásia no cais operado pela APM Terminals. O volume 
pode chegar a 4 mil unidades a partir de abril do ano que vem, segundo estatística 
divulgada pela Autoridade Portuária. A linha de serviço estará em atividade na 
margem direita do porto público com 13 navios porta-contêineres dos armadores 
Hapag Lloyd, NYK, Hamburg Sud, ZIM, UASC e HMM. As rotas passam pela Costa 
Leste da América do Sul, Malásia, Singapura, China e Coréia do Sul. Os serviços 
haviam sido paralisados há cerca de dois anos. A primeira atracação está prevista 
para o dia 9 de setembro. 
 
Fonte: Informativo dos Portos 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.informativodosportos.com.br/retomada-da-linha-asia-deve-elevar-
movimento-porto-de-itajai-em-20/ 
 
10/07 
 
Movimentação nos portos brasileiros cresce em 2017 
Dados da Antaq mostram que total de cargas movimentadas de janeiro a maio foi 
superior em relação ao mesmo período do ano passado 
Dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) reforçaram nesta 
segunda-feira (10) a importância dos portos brasileiros para a recuperação da 
economia. De janeiro a maio, a movimentação total de cargas nos portos teve 
crescimento de 2,32% na comparação com o mesmo período do ano passado, com o 
aumento de dez milhões de toneladas a mais transportadas. 
 
Fonte: Portal Brasil 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/07/movimentacao-nos-portos-
brasileiros-cresce-em-2017 
 
Porto de Cabedelo ganha nova sinalização náutica no valor de R$ 2,9 milhões 
O Porto de Cabedelo terá 16 novas e modernas boias no seu canal de acesso. Os 
equipamentos de sinalização náutica já estão sendo montados e a instalação 
começará nos próximos dias. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39569-porto-de-
cabedelo-ganha-nova-sinalizacao-nautica-no-valor-de-r-2-9-milhoes 
 
Acesso aos portos do Porto do Rio terá sistema informatizado 
A Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) quer implantar um sistema 
informatizado de autorização prévia e de acesso aos portões. O presidente da CDRJ, 
Tarcísio Tomazoni, se reuniu no dia 6 com o Sindicato dos Transportadores 
Rodoviários, a Superintendência da Guarda Portuária, a Associação dos Usuários dos 
Portos do Rio de Janeiro e os arrendatários Libra, Triunfo e Multi para debater o 
projeto. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39530-acesso-aos-
portos-do-porto-do-rio-tera-sistema-informatizado 
 



CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
12/07 
 
Fundo da Marinha Mercante financia construção de rebocadores 
A operadora de serviços portuários Wilson Sons assinou contrato de financiamento 
com o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) para a construção de seis novos 
rebocadores. Os rebocadores são barcos de menor porte projetados para realizar 
manobras delicadas como atracação e desatracação de embarcações como barcaças 
ou navios. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/39601-fundo-da-
marinha-mercante-financia-construcao-de-rebocadores 
 
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 
 
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/ 

14ª Marintec South America 2017 

Data: 15 a 17 de agosto 
Local: Centro de Convenções SulAmérica – RJ 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
http://feirasenegocios.com.br/eventos/14-marintec-south-america-2017.html 
 
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: 10 a 14 de Julho 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) 


