
 

 

 

 

 

 
Período: 24 a 28 de Julho 

 
 
EDITORIAL:  
 
-  O Dia Nacional do Escritor foi comemorado no dia 25 de julho! 
Parabenizamos aos AUTORES MARITIMISTAS, por sua contribuição na difusão da 
cultura marítima em nosso país! 
 
- Está no ar a NOVA Ed. do Catálogo de Publicações Periódicas de nossa 
Biblioteca: Edição n°02 - ABR a JUN/2017! 
Confira os principais títulos de periódicos que temos assinatura, com a visualização do 
SUMÁRIO das revistas!  
Acesse! https://www.marinha.mil.br/tm/?q=biblioteca_cat_publicacoes_periodicas 
É possível solicitar à biblioteca o envio de até 02 artigos de interesse, em meio 
eletrônico. Para isso, nos envie um e-mail para: tm.biblioteca@marinha.mil.br e faça 
o seu pedido! 
 
“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” 

 
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  
 
28/07 
 
RESERVA DO PAIVA – Pernambuco sedia VI Congresso de Direito Marítimo, 
Portuário e Aduaneiro 
O evento é realizado pela Comissão de Direito Marítimo, Portuário e do Petróleo da 
OAB-PE 
Hotel Sheraton, na Reserva do Paiva, recebe em outubro o VI Congresso de Direito 
Marítimo, Portuário e Aduaneiro. Nos dias 26 e 27 de outubro, especialistas e juristas 
vão debater o aperfeiçoamento e disseminação do tema e tentar assim, contribuir 
com a redução do risco nas atividades de transporte marítimo, portuário e comércio 
exterior, através da capacitação de advogados, estudantes e profissionais envolvidos 
nas áreas. 
 
Fonte: Blog das Parcerias Público-Privadas 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/oeZu30dZdFh 
 

TRIBUNAL MARÍTIMO – TM 
Justiça e Segurança para Navegação 

83 Anos a Serviço da Comunidade Marítima Brasileira 
 

Biblioteca Almirante Adalberto Nunes 
Centro de Conhecimento em Direito Marítimo 
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ANTAQ demonstra preocupação com malha hídrica devido ao acúmulo de 
resíduos 
Diretores da ANTAQ, Adalberto Tokarski (geral) e Mário Povia, participaram durante o 
Bloco 1 do 1º Encontro da Navegação Sustentável na Amazônia 
“A malha hídrica vem apresentando sinais de comprometimento pela disposição 
inadequada de materiais não degradáveis e acúmulo de resíduos diversos.” A 
afirmação é do diretor-geral da ANTAQ, Adalberto Tokarski, que palestrou durante o 
Bloco 1 do 1º Encontro da Navegação Sustentável na Amazônia, evento que acontece 
em Santarém (PA). O tema da palestra foi “ANTAQ e Sustentabilidade da Navegação 
Interior”. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/39839-antaq-
demonstra-preocupacao-com-malha-hidrica-devido-ao-acumulo-de-residuos 
 
ONU divulga versão em português do documento final da Conferência dos 
Oceanos 
Ocorrida entre os dias 5 e 9 de junho na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, a 
Conferência sobre os Oceanos contou com os principais chefes de Estado e de 
Governo, bem como representantes de organizações de todo o mundo que trabalham 
com o tema... 
O Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio) divulgou nesta 
quarta-feira (26) o documento final em português da Conferência sobre os Oceanos, 
encontro global ocorrido no final de junho. 
 
Fonte: ONU BR 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://nacoesunidas.org/onu-divulga-versao-em-portugues-do-documento-final-da-
conferencia-oceanos/ 
 
26/07 
 
Camex decide adiar fim de acordo marítimo com o Chile para 2020 e 
desagrada CNI 
A Câmara de Comércio Exterior (Camex) adiou para 2020 o rompimento do acordo de 
frete marítimo firmado com o Chile desde 1974 que praticamente criou um duopólio 
na rota entre os dois países. A Camex decidiu pelo rompimento em 2020, quando 
termina a vigência do atual contrato, renovado em 2015. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/39810-camex-
decide-adiar-fim-de-acordo-maritimo-com-o-chile-para-2020-e-desagrada-cni 
 
24/07 
 
Piratas saqueiam R$ 100 milhões por ano na Amazônia 
Roubo de carga nos rios da região quadruplicou entre 2015 e 2016; combustível é o 
principal alvo dos bandidos 
Especial 



A era dos piratas não acabou. Ela apenas mudou de rota: da costa brasileira foi para 
os rios da Amazônia. Em vez de olho tapado e espadas, capuz, metralhadoras e fuzis 
AR 15. Para comunicação, sistema de rádio VHF. A nova “caça ao tesouro” agora é por 
combustível, que representa 70% do prejuízo de R$100 milhões por ano para as 
empresas que fazem transporte de carga pelos rios da floresta amazônica. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/39762-piratas-
saqueiam-r-100-milhoes-por-ano-na-amazonia 
 
Nativos amazônicos e Hidrovia Amazônica: um conflito latente 
Um novo projeto pode potencialmente tensionar Estado e indígenas da região 
amazônica, do lado peruano. A Hidrovia Amazônica é um projeto que visa a criação de 
um canal de navegação que liga os rios Marañón, Amazonas, Ucayali e Huallaga, 
ligando Brasil e Peru. Uma das primeiras ações do projeto seria dragar os rios em 
áreas rasas e montanhosa, a fim de alcançar uma profundidade adequada para o 
tráfego durante os 365 dias do ano. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/39773-nativos-
amazonicos-e-hidrovia-amazonica-um-conflito-latente 
 
Custo com ataques de piratas vai direto para o frete 
Além de arcar com prejuízo com roubo de cargas, empresas que atuam na Amazônia 
também têm gastos milionários com a contratação de serviços privados de vigilância 
PORTO VELHO - A conta dos ataques de piratas a embarcações de transporte de carga 
na Amazônia é bem maior que o prejuízo de R$ 100 milhões estimado com o roubo de 
mercadorias. Para evitar e se proteger dos criminosos, empresas de transporte têm 
reportado um custo adicional de milhões de reais por ano com a contratação de 
empresas de vigilância e escolta armada. A conta, essencial para a proteção das 
cargas, é repassada ao frete e, mais adiante, ao consumidor. 
 
Fonte: Estadão 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,custo-com-ataques-de-piratas-vai-
direto-para-o-frete,70001901537 
 
Dnit e Marinha recomendam aos condutores de embarcações atenção 
redobrada ao navegar no Rio São Francisco 
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) lançou uma 
portaria que traz recomendações de segurança para navegação do Rio São Francisco. 
O alerta é para os trechos entre Pirapora- MG até a cidade pernambucana de Petrolina 
e Juazeiro, na Bahia e de Piranhas-AL até a foz. A orientação é que as embarcações 
sejam conduzidas em baixa velocidade para evitar acidentes, até que as vazões, que 
foram reduzidas com a seca, sejam novamente restabelecidas. 
 
Fonte: Vale News 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://valenews24h.com.br/2017/07/22/dnit-e-marinha-recomendam-aos-
condutores-de-embarcacoes-atencao-redobrada-ao-navegar-no-rio-sao-francisco/ 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
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Porto de Paranaguá reduz acidentes de trabalho em 56% 
No Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, 27 de julho, a Administração 
dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) comemora a redução em 56% no número 
de ocorrências desde 2015. A queda é fruto de ações contínuas de prevenção e 
fiscalização que foram padronizadas e intensificadas desde 2015 junto a terminais, 
empregados, empregadores, operadores e visitantes. 
 
Fonte: Agência de Notícias do Paraná 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=94783&tit=Porto-de-
Paranagua-reduz-acidentes-de-trabalho-em-56 
 
26/07 
 
Rota de contêineres da Ásia promete impulsionar economia do Sul 
Catarinense 
Cobiçada por conta do potencial de mercado, a nova linha de navios-contêineres da 
Ásia, já é vista por muitos empresários como a rota de fuga do abatimento econômico 
e oportunidade de fomentar o setor industrial, especialmente do Sul Catarinense. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39809-rota-de-
conteineres-da-asia-promete-impulsionar-economia-do-sul-catarinense 
 
Porto de Suape terá terminal para movimentar carga a granel 
O Porto de Suape terá um terminal para fazer a movimentação de carga a granel, tipo 
de operação que até hoje não ocorre no ancoradouro. A Agrovia – que tem como sócio 
majoritário a Odebrecht Transporte – iniciou os trâmites burocráticos para implantar 
uma expansão do seu terminal. O projeto inclui a instalação de seis silos, cada um 
com capacidade de armazenar até 5 mil toneladas. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39807-porto-de-suape-
tera-terminal-para-movimentar-carga-a-granel 
 
Dragagem é desafio a resolver 
Arrasta-se há anos problema que compromete a eficiência dos portos brasileiros. 
Em Santos, o maior complexo da América Latina, existe uma situação inusitada: 
desde 2014, quando foi encerrado contrato com a empresa Draga Brasil, um 
tormentoso processo de licitações suspensas e contestadas na Justiça tem 
prevalecido, com consequências dramáticas para a operação portuária. 
 
Fonte: CliptNews 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.cliptvnews.com.br/antaq/intranet/amplia.php?id_noticia=171400 
 
25/07 



 
Portogente organiza Summit Virtual para discutir aplicação da Lei dos Portos  
A legislação que normatiza o setor portuário no Brasil é complexa e, por isso, gera 
muitas dúvidas. A insegurança para lidar com o vai e vem das cargas não é recente, 
predomina desde a Abertura dos Portos às Nações Amigas, em 1808. Mesmo apelando 
a São Nicodemus, padroeiro dos trabalhadores do Porto de Salvador, ou à Nossa 
Senhora de Fátima, considerada protetora do Porto de Santos, sempre irá restar 
questionamentos sobre regras e incumbências. Diante disso, e com o intuito de 
conversar sobre todos os aspectos da atividade portuária, Portogente irá realizar o 
Summit Virtual 4 Anos de Lei dos Portos (12.815/2013). 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/radar-global/96269-summit-virtual-4-anos-lei-portos 
 
24/07 
 
Chinesa negocia financiamento de R$ 1,4 bi para porto de São Luís 
A China Communications Construction Company (CCCC) está estruturando, junto a 
bancos chineses, o financiamento de R$ 1,4 bilhão para o Porto de São Luís, no 
Maranhão. A expectativa é de que o contrato de crédito com mais de um banco seja 
assinado até outubro, quando devem ser iniciadas as obras de construção de um dos 
maiores portos privados da região Nordeste. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39757-chinesa-negocia-
financiamento-de-r-1-4-bi-para-porto-de-sao-luis 
 
Docas da Bahia rescinde contrato com consórcio para obras em porto 
A Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) decidiu rescindir o contrato de 
R$ 79,6 milhões assinado com o consórcio Equipav/Ivaí para prolongar o quebra-mar 
do porto de Salvador. No último dia 11, a diretoria da companhia notificou o consórcio 
para apresentar defesa em relação ao descumprimento do que foi contratado e à 
paralisação das obras. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39765-docas-da-bahia-
rescinde-contrato-com-consorcio-para-obras-em-porto 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
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França nacionaliza estaleiro da STX e abre crise com Itália 
O ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, informou nesta quinta-feira (27) 
que o governo de Emmanuel Macron decidiu nacionalizar “temporariamente” o 
estaleiro da STX em Saint-Nazaire, ampliando uma crise com o governo italiano.    
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/39842-franca-
nacionaliza-estaleiro-da-stx-e-abre-crise-com-italia 



25/07 
 
Primeiro navio autônomo do mundo será lançado em 2018 
O paradigma dos combustíveis e dos humanos aos comandos dos veículos está a 
mudar e o conceito de navio fantasma também terá de ser revisto, isto porque já no 
próximo ano poderemos ver a cruzar os mares e oceanos navios que não necessitarão 
de ter tripulação para navegar. Serão embarcações totalmente autônomas. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/39788-primeiro-
navio-autonomo-do-mundo-sera-lancado-em-2018 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
28/07 
 
Os livros raros do acervo da Brasiliana já estão no ar 
Biblioteca da USP adota nova plataforma para facilitar acesso gratuito – até por 
celular e tablet – a 3 mil obras 
São 3 mil livros raros da coleção do casal Guita e José Mindlin à disposição dos 
leitores. Podem ser acessados pelo celular ou tablet a qualquer hora e lugar, 
gratuitamente, por estudantes, pesquisadores e interessados de todo o mundo. E o 
mais importante: as obras já estão disponíveis para download. 
 
Fonte: Jornal USP 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://jornal.usp.br/cultura/os-livros-raros-do-acervo-da-brasiliana-ja-estao-no-ar/ 
 
EVENTOS/CURSOS – 2017 
 
2º Workshop Eficiência Energética nas Embarcações 
Data: A SOBENA – Sociedade Brasileira de Engenharia Naval realizará no dia 03 de 
agosto 
Local: Rio de Janeiro – RJ 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
https://www.sobena.org.br/ 
 
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: 24 a 28 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 

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  
Visite o nosso Site: www.marinha.mil.br/tm 

Marinha do Brasil, irrigadora de recursos na economia do País. 

 
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) 


