
 

 

 

 

 

 
Período: 14 a 18 de Agosto 

 
 
EDITORIAL:  
 
Nossos destaques: 
 
CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO! 
Para conferir a íntegra do destaque, acesse a seção correspondente! 
 
- Queda de contêineres no mar alimenta debate sobre previsibilidade de 
condições climáticas  
Não é comum, e nem aceitável, que um navio de carga derrube contêineres no mar, 
espalhando diversas mercadorias e substâncias no oceano... 
 
CLIPPING ATUALIDADES! 
Para conferir a íntegra dos destaques, acesse a seção ao final do informativo! 
 
- Lawtechs, alternativa para um mercado saturado 
Startups jurídicas chegam com a missão de otimizar o fluxo de trabalho da advocacia, 
e  criando um espaço para que advogados possam aliar o Direito e as inovações 
tecnológicas. 
 
- Curso online da ONU sobre mudanças climáticas está disponível em 
português 
 Confira a íntegra na seção Atualidades! 
 
- Livraria do Senado Federal 
Oferece livros digitais gratuitos e a baixo custo! 
 
 “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  
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Grandes armadores devem concentrar 90% do mercado em 2026, aponta 
consultor 
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Os 10 principais armadores globais, que na década de 1990 representavam 48% do 
mercado de transporte marítimo no mundo, alcançaram 83% de participação em 
2016. A expectativa é que em 2026 esse percentual seja de 90%. O consultor Robert 
Grantham, sócio da Solve Shipping Intelligence Specialists, acredita que a corrida dos 
grandes armadores para incorporar a suas frotas navios da ordem de 20 mil TEUs fez 
com que a oferta rapidamente se descolasse da demanda. 
 
Fonte: Informativo dos Portos 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/40141-grandes-
armadores-devem-concentrar-90-do-mercado-em-2026-aponta-consultor 
 
16/08 
 
Entenda por que o mar recuou até 50 metros 
O recuo do mar em muitas praias chamou atenção no sábado (12) e domingo (13). 
Em Balneário Rincão, por exemplo, o mar chegou a recuar até 50 metros. Segundo o 
meteorologista Leandro Puchalski, a movimentação superficial da água somada a um 
anticiclone e à lua cheia contribuíram para o fenômeno. 
 
Fonte: Informativo dos Portos 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.informativodosportos.com.br/entenda-por-que-o-mar-recuou-ate-50-
metros-em-praias-de-sc-no-fim-de-semana/ 
 
Encalhe de conteinero na Holanda chama a atenção para a confiabilidade de 
equipamentos a bordo 
O conteinero CSSL Jupiter, um ULCV de 14074 TEUs, que havia encalhado na manhã 
de segunda feira no leito do rio Scheldt, Holanda, bloqueava o tráfego no Porto da 
Antuérpia, foi finalmente retirado do local. A manobra de desencalhe envolveu 16 
rebocadores e durou o dia inteiro praticamente, tendo o navio sido desencalhado por 
volta das 21 horas. 
 
Fonte: Portal Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portalmaritimo.com/2017/08/16/encalhe-de-conteinero-na-holanda-
chama-a-atencao-para-a-confiabilidade-de-equipamentos-a-bordo/ 
 
15/08 
 
Após queda de contêineres no mar, peritos dos EUA chegam ao Porto de 
Santos 
Especialistas foram enviados por seguradoras para avaliar o navio Log-In Pantanal 
Peritos norte-americanos estão no Porto de Santos para avaliar as condições do Log-
In Pantanal e das cargas que não se perderam no acidente da última sexta-feira, 
quando 45 contêineres caíram no mar. Os especialistas foram encaminhados por clube 
de seguros formado por diversas seguradoras.  
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/apos-queda-de-
conteineres-no-mar-peritos-dos-eua-chegam-ao-porto-de-
santos/?cHash=2d97179d8d3cca2700fc435953d6aff1 
 



14/08 
 
Contêineres não derramaram substâncias no mar, segundo o Ibama 
Pouco mais de 24 horas após a queda de 45 contêineres de um navio, que aguardava 
para realizar manobra de entrada no Porto de Santos, agentes ambientais do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizaram 
um sobrevoo por toda a região costeira da Baixada Santista, na tarde deste sábado 
(12). O objetivo da operação era verificar possíveis encalhes e eventuais resíduos 
provenientes do acidente, que ocorreu na madrugada de sexta-feira (11). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40077-conteineres-nao-
derramaram-substancias-no-mar-segundo-o-ibama 
 
Queda de contêineres no mar alimenta debate sobre previsibilidade de 
condições climáticas  
Não é comum, e nem aceitável, que um navio de carga derrube contêineres no mar, 
espalhando diversas mercadorias e substâncias no oceano. Os prejuízos comerciais e 
ambientais para a sociedade são irreparáveis e esse tipo de fato precisa ser evitado. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/radar-global/96444-navegacao-navio-derruba-conteineres-
aguas-porto-de-santos-direito-maritimo 
 
Comissão aprova projeto que obriga divulgação de valores arrecadados com 
frete pela Marinha Mercante 
A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do 
Consumidor (CTFC) aprovou um projeto de lei (PLC 36/2013) que obriga a divulgação 
de valores arrecadados com fretes pela Marinha Mercante. O dinheiro arrecadado é 
usado na manutenção e desenvolvimento da indústria de construção naval. 
 
Fonte: Senado 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/08/comissao-aprova-projeto-que-
obriga-divulgacao-de-valores-arrecadados-com-frete-pela-marinha-mercante 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
18/08 
 
Portos do Arco Norte ganham importância no escoamento de soja e milho ao 
exterior  
Com a projeção de aumento de 50 milhões de toneladas na produção brasileira de 
soja e milho na safra 2016/2017, saltando de 162 milhões de toneladas para 211,2 
milhões de toneladas e com a expectativa de exportar 51,13% desse volume (108 
milhões toneladas de soja em grão e farelo  e de milho) neste ano, os portos 
brasileiros ganham importância para a recuperação da economia, rendendo divisas. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40175-portos-do-arco-
norte-ganham-importancia-no-escoamento-de-soja-e-milho-ao-exterior 



 
17/08 
 
Itajaí aumenta movimentação conteinerizada em 3% 
O Complexo Portuário de Itajaí iniciou o segundo semestre, com o mês de julho de 
2017 apresentando um registro oficial de 80 escalas, sendo totalizada a 
movimentação de 1.106.400 toneladas. Na movimentação total de cargas no período 
dos sete primeiros meses deste ano, houve um crescimento de 4% e no item de 
escalas um crescimento de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40138-itajai-aumenta-
movimentacao-conteinerizada-em-3 
 
16/08 
 
Portonave bate recorde de movimentação entre os portos do Sul do país 
A Portonave, em Navegantes, é o primeiro terminal do Sul do país a ultrapassar a 
marca de 80 mil TEUs (medida que equivale a contêineres de 20 pés) movimentados 
em um mês. O recorde foi batido no mês de julho, quando o porto recebeu 60 navios 
_ pouco mais do que a média do ano, que é de 56 embarcações mensais. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40107-portonave-bate-
recorde-de-movimentacao-entre-os-portos-do-sul-do-pais 
 
14/08 
 
Cidades cobram relação próxima com setor portuário após acidente  
Secretários de Meio Ambiente da região querem ter condições de dar respostas 
rápidas diante das ocorrências 
Os secretários de Meio Ambiente da região cobram das autoridades marítimas e 
portuárias melhor relação entre Porto e cidades para que as prefeituras ajam com 
rapidez após acidentes e possam dar dados confiáveis à população. Uma nota 
conjunta será enviada aos órgãos na terça-feira. 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/cidades/cidades-cobram-
relacao-proxima-com-setor-portuario-apos-
acidente/?cHash=c56f6c4dba9e119b3a0efab7ef470872 
 
Porto de Cabedelo vai ampliar operação com combustíveis ainda este ano 
A Companhia Docas da Paraíba deu importantes passos nesta quinta-feira (10) para 
garantir e ampliar a operação de combustíveis no Porto de Cabedelo. A diretora-
presidente da empresa, Gilmara Temóteo, e o assessor de Planejamento, Alessandro 
Marques, tiveram duas reuniões no Rio de Janeiro com representantes da Petrobras e 
garantiram o início de mais uma operação com combustíveis, com a implementação, 
até o final do ano, do sistema operacional chamado Ship to Ship. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40078-porto-de-
cabedelo-vai-ampliar-operacao-com-combustiveis-ainda-este-ano 
 
Movimentação do setor portuário subiu 4,7% no primeiro semestre  
O setor portuário brasileiro movimentou 517,5 milhões de toneladas no primeiro 
semestre de 2017, um crescimento de 4,7% em relação ao mesmo período do ano 
passado. O número foi apresentado Gerência de Estatística e Avaliação de 
Desempenho da ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários). 
 
Fonte: Petronotícias 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.petronoticias.com.br/archives/101976 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
14/08 
 
Autoridades reúnem-se para discutir o futuro da indústria naval 
Nesta semana, de 15 a 17 de agosto, ocorre o mais importante evento dedicado à 
indústria naval e offshore sul-americana, a Marintec South America. Realizada no 
Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro (RJ), e consolidada como o 
principal ponto de encontro do setor, a feira recebe diversas autoridades e 
especialistas em sua 14ª edição, que têm como objetivo discutir o futuro da indústria 
naval no país. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/40086-autoridades-
reunem-se-para-discutir-o-futuro-da-industria-naval 
 
CLIPPING MEIO AMBIENTE 
 
18/08 
 
Governo publica decreto que converte multa do Ibama em ação 
socioambiental 
O governo publica na próxima semana o decreto que vai permitir que o Ibama 
transforme um passivo bilionário de multas por infrações ambientais em ações diretas 
em prol do meio ambiente, em vez de esperar o pagamento dessas multas em 
dinheiro. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral/40168-governo-publica-decreto-
que-converte-multa-do-ibama-em-acao-socioambiental 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
17/08 
 
Curso online da ONU sobre mudanças climáticas está disponível em 
português 



O curso em português sobre mudanças climáticas é fruto de parceria entre o governo 
brasileiro, a UNESCO no Brasil e o UN CC: Learn, projeto que envolve mais de 35 
agências das Nações Unidas. 
O Programa UN CC: Learn é a maior iniciativa de educação da ONU sobre mudança 
climática. O curso online introdutório é gratuito, pode ser feito de acordo com a 
disponibilidade do usuário, e oferece informações claras, concisas e atualizadas para 
quem pretende saber mais sobre o assunto. Mais de 10 mil pessoas, de vários 
continentes, já fizeram o curso, que está disponível em cinco línguas. 
 
Fonte: ONU BR 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://nacoesunidas.org/curso-online-da-onu-sobre-mudancas-climaticas-esta-
disponivel-em-portugues/ 
 
Lawtechs, alternativa para um mercado saturado 
Nádia Mendes 
Startups jurídicas chegam com a missão de otimizar o fluxo de trabalho da advocacia, 
e  criando um espaço para que advogados possam aliar o Direito e as inovações 
tecnológicas 
A implantação do peticionamento eletrônico forçou o mundo jurídico a se adaptar e a 
encarar o computador como um instrumento de trabalho, e foi um dos primeiros 
grandes indícios de que o advogado teria a tecnologia cada vez mais presente no dia a 
dia da atividade profissional. Além disso, a própria mudança da sociedade e dos meios 
de comunicação acabou transformando a maneira de advogar atualmente no país. 
Afinal, é cada vez mais corriqueiro um cliente pedindo atualização do processo por 
Whatsapp, por exemplo. 
 
Fonte: OAB RJ 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/noticia/109519-lawtechs-alternativa-para-um-mercado-
saturado 
 
Livraria do Senado Federal 
Você conhece a Livraria do Senado na Internet?  
Oferece livros digitais gratuitos e a baixo custo!  
 
Fonte: Senado Federal 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://livraria.senado.leg.br/ 
 
15/08 
 
Carioquinha: descontos para conhecer o Rio 
Promoção oferece 150 atrações turísticas com preço menor para quem nasceu e mora 
aqui 
Rio - De sexta-feira até 31 de outubro, os cariocas moradores do Rio e Grande Rio 
poderão se divertir em 150 serviços e atrações turísticas com desconto de até 100%. 
É o programa Carioquinha em sua 16ª edição. São passeios variados, museus, tours, 
espetáculos teatrais, hotéis e restaurantes. 
 
Fonte: O Dia 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-08-15/carioquinha-descontos-para-
conhecer-o-rio.html 



 
EVENTOS/CURSOS – 2017 
 
XVIII Bienal Internacional do Livro no Rio Novo! 

Data: de 31 de agosto a 10 de setembro 
Local: Riocentro 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
https://www.bienaldolivro.com.br/ 
 
II Seminário Conjunto das Comissões de Direito Ambiental e Direito 
Marítimo, Portuário e do Mar: Gestão Portuária, Ambiental e Costeira Novo! 

Data: 30 de agosto 
Local: OAB-RJ  
Informações e Inscrições: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/evento/19228-i-seminario-internacional-em-gestao-
portuaria-ambiental-e-costeira-seminario 
 
Direito Marítimo: Atualidades e Tendências Novo! 
Período de inscrição: 17/07/2017 até 05/09/2017 
Período de aulas: 14/09/2017 até 16/11/2017 
Dia e Horário: Terças e quintas, das 19h às 22h 
Carga Horária: 60h 
Local de Realização: FGV Botafogo. Praia de Botafogo, 190. 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
http://direitorio.fgv.br/curso/direito-maritimo-atualidade-e-tendencias 
 
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 
 
IV Workshop com temais atuais de Direito Marítimo e Portuário Novo! 
Data: 01 de setembro 
Local: Auditório da Sede da OAB-Itajaí 
Inscrições/Informações: Clique aqui 
www.oabitajai.com.br.com.br 
 
10º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário 
Interior Novo! 
Data: de 12 a 14 de setembro 
Local: Belém/PA 
Inscrições/Informações: Clique aqui 
http://sobena2017.galoa.com.br/br/node/989 
 
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 
 
XXVI Congresso Latino-Americano de Portos Novo! 
Dias: 06 a 09 de novembro 
Local: Centro de Convenções do Hotel Conrad, em Punta del Este 
Outras Informações: Clique aqui 
http://www.aapalatinoamerica.com/pt/congresso#bajar 
 
CLIPPING SEMANAL – Período: 14 a 18 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) 


