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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. 
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25/08 
 
Cidades querem centros de monitoramento ambiental de terra, água e ar 
Secretários de Meio Ambiente cobram acesso às informações em ocorrências 
portuárias 
A queda de 46 contêineres do navio Log-in Pantanal na Barra de Santos, na semana 
passada, despertou preocupação nas prefeituras da região. As administrações 
municipais das áreas envolvidas queixam-se da demora em receber informações sobre 
este tipo de ocorrência.  
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/cidades-querem-
centros-de-monitoramento-ambiental-de-terra-agua-e-
ar/?cHash=88642fec87511128df09512957919af0 
 
Despejos de contêineres que caíram no mar de Santos chegam a Peruíbe 
A queda de 45 contêineres do navio Log in Pantanal, de bandeira brasileira, ocorrida 
na madrugada do último dia 11 de agosto, no Porto de Santos,  ainda traz resquícios 
à região.  
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40202-despejos-de-
conteineres-que-cairam-no-mar-de-santos-chegam-a-peruibe 
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Nove terminais portuários no Pará vão a leilão 
O Pará entrou na lista de projetos selecionados dentro do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) com nove terminais portuários dos 15 previstos para serem 
leiloados até o ano que vem. São áreas em Belém e Vila do Conde que operam com a 
movimentação de granéis líquidos em geral (combustíveis) e GLP.  
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://m.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-444927-nove-terminais-portuarios-
no-para-vao-a-leilao.html 
Congresso sobre transporte intermodal em Belém  
O XV Congresso Nacional Intermodal dos Transportadores de Cargas acontece em 15 
de setembro em Belém (PA). Dirigido a empresários do transporte de cargas, o evento 
coloca discutirá problemas do setor e soluções para a volta do crescimento econômico 
do País. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/96594-inscricoes-para-
congresso-sobre-transporte-intermodal-de-cargas 
 
Porto terá plano para avisar cidades sobre acidentes 
Criação de protocolo foi definida entre Codesp e municípios ontem 
O Porto de Santos e as cidades da Baixada Santista vão contar com um “protocolo de 
comunicação em emergência”, um plano para garantir que as administrações 
municipais sejam avisadas rapidamente sobre acidentes no complexo marítimo. A 
medida, que deve ser implementada em até 20 dias, foi acordada na tarde de ontem, 
em Lima reunião na Prefeitura de Santos entre executivos da Companhia Docas do 
Estado de São Paulo (Codesp, a Autoridade Portuária) e representantes dos 
municípios. 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/porto-tera-plano-
para-avisar-cidades-sobre-acidentes/?cHash=a4d1ee5c59d201099bf8f5e28a5aa8c5 
 
23/08 
 
Acordo pioneiro no Porto de Santos amplia combate às emergências com 
cargas perigosas 
O número de sinistros de grandes proporções com cargas perigosas no Porto de 
Santos deverá cair substancialmente, a depender do acordo firmado no Porto de 
Santos, no último 21/08. É que o termo de cooperação técnica, assinado pela 
Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM), Associação Brasileira de 
Terminais e Recintos Alfandegados (ABTRA), a empresa Suatrans e a Companhia 
Docas do Estado de São Paulo (Codesp), consiste em inserir as informações do Manual 
de Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos, da Abiquim, no Banco de 
Dados de Produtos Perigosos, criado pelo Grupo de Trabalho de Prevenção de Sinistro 
(GTPS) no Porto de Santos e locado na Janela única Portuária (JUP/ABTRA). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40261-acordo-pioneiro-
no-porto-de-santos-amplia-combate-as-emergencias-com-cargas-perigosas 



 
22/08 
 
Governo Federal pretende privatizar portos de Vitória e Barra do Riacho no 
ES 
Depois do Aeroporto de Vitória, o governo Federal tem interesse em entregar a 
Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), estatal que administra os portos de 
Vitória e Barra do Riacho, à iniciativa privada. A informação é de O Globo, que 
segundo a reportagem, o anuncio será nesta quarta-feira (23). No total, será 
anunciado uma carteira de 58 projetos incorporados ao Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI), para serem postos a venda ou entregue a iniciativa privada. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40241-governo-federal-
pretende-privatizar-portos-de-vitoria-e-barra-do-riacho-no-es 
 
21/08 
 
Marubeni negocia compra de porto no Sul 
A gigante japonesa Marubeni, cuja principal atuação é como trading de grãos, está em 
conversas avançadas para comprar o Terminal Portuário de Santa Catarina (Tesc), 
instalação multiuso localizada no porto de São Francisco do Sul (SC), conforme 
adiantou o Valor PRO, serviço de informação em tempo real do Valor, na semana 
passada. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40216-marubeni-
negocia-compra-de-porto-no-sul 
 
Corumbá ganha investimento milionário para construção de terminal 
portuário 
O Ministério do Turismo deve liberar, nos próximos 60 dias, R$ 1,5 milhão em 
investimentos para concluir a construção de um terminal portuário de passageiros no 
Porto Geral, em Corumbá.  
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40211-corumba-ganha-
investimento-milionario-para-construcao-de-terminal-portuario 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
21/08 
 
Estaleiro Rio Maguari entrega empurrador 1.200 HP para Louis Dreyfus 
O Estaleiro Rio Maguari (ERM) entregou no último dia 30 o empurrador fluvial LDC 
Guamá para a Louis Dreyfus Company (LDC). Trata-se do primeiro de uma série de 
quatro empurradores, entre 1.200 e 1.800HP, com projeto elaborado pela canadense 
Robert Allan Ltd. Após aprovação em todos os testes, a embarcação recebeu os 
certificados de classe do ABS e foi recebida pelo armador. 
 
Fonte: Portos e Navios 



Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/40203-estaleiro-rio-
maguari-entrega-empurrador-1-200-hp-para-louis-dreyfus 
 
EVENTOS/CURSOS – 2017 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos Novo! 
Mestrado Profissional – Escola de Guerra Naval 
Processo Seletivo – Turma 2018 
Inscrições abertas: de 28 de agosto a 11 de outubro 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
https://www.marinha.mil.br/ppgem/ 
 
XVIII Bienal Internacional do Livro no Rio  
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  
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  
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  
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  
Data: de 12 a 14 de setembro 
Local: Belém/PA 
Inscrições/Informações: Clique aqui 
http://sobena2017.galoa.com.br/br/node/989 
 



Palestra de Lançamento do Livro! Novo! 

‘Tribunal Marítimo: Natureza e Funções’  
Entrada Franca! Autor: Dr. Sérgio Ferrari 
Data: 14 de setembro – de 17h30 às 18h30 
Local: Auditório da EMERJ – Rio de Janeiro/RJ 
Inscrições/Informações: Clique aqui 
http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventos/eventos_emerj_new.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 
 
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: 21 a 25 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) 


