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EDITORIAL:  
 
“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  
 
03/08 
 
Para além do Horizonte 
Na última sexta-feira, dia 21 de julho, as alunas Haiane Souza e Taiany Alcântara do 
terceiro ano da EFOMM, do curso de náutica, tiveram a oportunidade de apresentar 
um artigo científico no I Congresso de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da 
Maritime Law Academy, em São Paulo, cujo tema foi “Práticos brasileiros e 
estrangeiros: Análise comparativa e os requisitos de admissão e manutenção da 
habilitação”. 
 
Fonte: Jornal Canal 16 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://jornalcanal16.com.br/site/pt/pt/congresso/ 
 
02/08 
 
Empurrador de balsa naufraga após bater com navio no rio Amazonas; 9 
estão desaparecidos 
De acordo com a Capitania Fluvial de Santarém, no empurrador havia 11 pessoas. Ao 
menos nove estão desaparecidas e duas conseguiram se salvar. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/39897-
empurrador-de-balsa-naufraga-apos-bater-com-navio-no-rio-amazonas-9-estao-
desaparecidos 
 
01/08 
 
ANTAQ divulga “Estatística Aquaviária” do primeiro semestre no ENAEX 
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Estatísticas contemplam os portos organizados, terminais de uso privado, instalações 
portuárias, tipos de navegação, os perfis e volumes de cargas movimentadas no país 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ irá divulgar a Estatística 
Aquaviária Nacional, referente ao primeiro semestre de 2017, no segundo dia do 
Encontro Nacional de Comércio Exterior – ENAEX, que acontece em 9 e 10 de agosto, 
no Centro de Convenções Sul América, no Rio de Janeiro (RJ). 
 
Fonte: Antac 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://portal.antaq.gov.br/index.php/2017/08/01/antaq-divulga-estatistica-
aquaviaria-do-primeiro-semestre-no-enaex/ 
 
31/07 
 
Ataques de piratas chegam ao eixo Rio-São Paulo 
Principais alvos são terminais de armazenamento de combustível de petroleiras 
Os ataques de piratas romperam as fronteiras da Amazônia e chegaram ao eixo Rio-
São Paulo. Os principais alvos são os terminais de armazenamento de combustível da 
Petrobrás e de outras petroleiras na Ilha do Governador, no Rio, em São Sebastião e 
no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Assim como nas ocorrências da Amazônia, 
os criminosos agem encapuzados e armados e usam pequenos barcos pequenos de 
alta velocidade para acessar os terminais. 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto&mar/ataques-de-piratas-
chegam-ao-eixo-rio-sao-paulo/?cHash=7845890adec25e13e88425094491f702 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
02/08 
 
Codesp é multada em R$ 500 mil por vazamento de gás tóxico 
Acidente aconteceu enquanto a Docas transportava cilindros do armazém 11 para o 
10 
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) multou a Companhia Docas 
do Estado de São Paulo (Codesp) em R$ 500 mil em decorrência de um vazamento de 
fosfina em um dos 115 cilindros de gases tóxicos que estão armazenados no Valongo. 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/codesp-e-
multada-em-r-500-mil-por-vazamento-de-gases-
toxicos/?cHash=f1e6899e0d8959b09bcd92dd65cdf87c 
 
01/08 
 
Porto de Santos bate recorde de movimentação de cargas no semestre 
O mês de junho foi considerado pela Companhia Docas do Estado de São Paulo 
(Codesp) como o mês de maior movimentação no primeiro semestre na história do 
Porto de Santos. No balanço divulgado pela Autoridade Portuária, durante o mês, 
passaram pelo complexo portuário 11 milhões de toneladas de cargas, superando em 
7,8% o mesmo período de 2016, que também havia sido considerado recorde. 
 



Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39884-porto-bate-
recorde-de-movimentacao-de-cargas-no-semestre 
 
Justiça libera retomada da dragagem no Porto de Santos 
Uma liminar concedida pela Justiça à Companhia Docas do Estado de São Paulo 
(Codesp), nesta terça-feira (1º), permite a retomada da dragagem de manutenção do 
canal de navegação e acesso a berços de atracação do Porto de Santos. Os serviços 
estavam suspensos desde o dia 26 de julho. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39882-justica-libera-
retomada-da-dragagem-no-porto-de-santos 
 
31/07 
 
Bancada federal precisa apresentar emenda de R$ 50 mi para calado do Porto 
de Cabedelo 
O coordenador da bancada federal da Paraíba no Congresso Nacional, o deputado 
Wilson Filho (PTB), afirmou que os recursos necessários para a dragagem do Porto de 
Cabedelo só poderão ser disponibilizados através de uma emenda de bancada, já que 
as emendas individuais de cada parlamentar não podem ultrapassar os R$ 15 milhões. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39879-bancada-federal-
precisa-apresentar-emenda-de-r-50-mi-para-calado-do-porto 
 
Ministro assina prorrogação antecipada do contrato do terminal portuário de 
Santa Catarina 
Investimento de R$ 141,2 milhões vai capacitar o terminal a movimentar mais de 1,5 
milhão de toneladas de graneis sólidos por ano 
O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, assinou nesta 
quinta-feira (27), em Brasília (DF), junto a representantes do Programa de Parcerias e 
Investimentos (PPI), da Secretaria Nacional de Portos (SNP), da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq) e diretores do Terminal Portuário de Santa Catarina 
(TESC), a renovação antecipada do contrato de arrendamento do terminal, no Porto 
de São Francisco do Sul (SC). 
 
Fonte: Minist. Dos Transportes, Portos e Aviação Civil 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.transportes.gov.br/ultimas-noticias/5027-ministro-assina-
prorroga%C3%A7%C3%A3o-antecipada-do-contrato-do-terminal-portu%C3%A1rio-
de-santa-catarina.html 
 
Codesp é autuada em R$ 50 mil por mau armazenamento de gases tóxicos 
Uma fiscalização da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) no 
Armazém 11 do Porto de Santos, na região do Valongo, onde estão 115 cilindros de 
gases tóxicos, gerou mais uma punição à Companhia Docas do Estado de São Paulo 
(Codesp). A estatal que administra o cais santista foi multada em R$ 50 mil pelas 
condições do local de armazenamento. 
 



Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39847-codesp-e-
autuada-em-r-50-mil-por-mau-armazenamento-de-gases-toxicos 
 
EVENTOS/CURSOS – 2017 
 
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: 31 de Julho a 04 de Agosto 
 
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 
 

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) 


