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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  
 
31/08 
 
Combate ao escalpelamento nas embarcações  
A Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 
(Fundacentro), entidade de pesquisa ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), colocará em teste 20 protetores para eixo de motor de embarcações no Amapá 
e Pará. A divulgação foi na segunda-feira (28), no Dia Nacional de Combate e 
Prevenção ao Escalpelamento – acidente comum no nordeste do Brasil, quando o 
cabelo é arrancado do couro cabeludo ao ficar preso no motor dos barcos. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portogente.com.br/cursos/transporte-e-logistica/96686-combate-ao-
escalpelamento-nas-embarcacoes 
 
30/08 
 
Brasileiros acreditam que setor de cruzeiros pode alavancar turismo no País 
Para a alta temporada de 2017/2018, que começa em novembro, são esperados sete 
navios na costa brasileira com 400 mil passageiros 
Quase 90% da população acredita que o Brasil deve investir na criação de portos com 
capacidade para chegada de cruzeiros marítimos, indica pesquisa do Ministério do 
Turismo, que ouviu 2 mil pessoas em todo o País. 
 
Fonte: Portal Brasil 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2017/08/brasileiros-acreditam-que-setor-de-
cruzeiros-pode-alavancar-turismo-no-pais 
 
Para alimentar usinas térmicas, Petrobras reduz óleo para navios 
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Abac diz que falta de produto atinge embarcações em todo o país 
RIO - Ao elevar o fornecimento de óleo para as usinas térmicas, a Petrobras teve de 
reduzir a oferta do chamado bunker (óleo combustível) para os navios, a ponto de 
gerar filas de embarcações à espera de combustível em diversos portos do país, 
envolvendo todas as regiões, de Norte a Sul. 
 
Fonte: O Globo Online 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://oglobo.globo.com/economia/para-alimentar-usinas-termicas-petrobras-reduz-
oleo-para-navios-21762841 
 
Antaq integra missão do Censipam sobre segurança da navegação nos EUA 
O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Antaq, Adalberto 
Tokarski, integrou a comitiva brasileira que visitou, na semana passada, instalações 
da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, em Washington D.C., Norfolk, e 
Miami. Na ocasião, também discutiu-se sobre ISPS-Code, o Código Internacional para 
Segurança de Navios e Instalações Portuárias, que foi criado pela Organização 
Marítima Mundial. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40337-antaq-integra-
missao-do-censipam-sobre-seguranca-da-navegacao-nos-eua 
 
Governo quer incentivar cruzeiros 
O governo espera recuperar a atratividade para cruzeiros marítimos no Brasil, 
aproveitando a posição destacada em vantagens naturais para o desenvolvimento do 
turismo, e prepara um enfrentamento aos principais entraves considerados para a 
dificuldade em ampliar a participação do país em rotas e viabilizar novos destinos para 
embarque e desembarque de turistas pelo país: custo operacional e burocracia. 
 
Fonte: cliptvnews  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.cliptvnews.com.br/antaq/intranet/amplia.php?id_noticia=175210 
 
28/08 
 
Medidas de proteção em embarcações reduzem escalpelamentos no Brasil 
O Dia 28 de agosto foi consagrado como o Dia Nacional de Combate ao 
Escalpelamento, o que ocorre quando o couro cabeludo é arrancado de forma brusca. 
A situação pode decorrer de ato de tortura ou de um acidente, o que costuma ser 
registrado na região Amazônica, devido ao uso do transporte fluvial, muitas vezes de 
embarcações feitas artesanalmente, por ribeirinhos. 
 
Fonte: JB  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2017/08/28/medidas-de-protecao-em-
embarcacoes-reduzem-escalpelamentos-no-brasil/ 
 
Armadora terá 30 dias para resgatar contêineres do mar 
Há quase duas semanas submersos, 38 dos 46 contêineres que caíram do navio Log-
In Pantanal permanecem no fundo do mar da Barra de Santos. Mas isto deve ser 
alterado em breve. O Ibama irá notificar a armadora Log-In, proprietária do cargueiro, 



a resgatar os objetos no prazo de 30 dias, além de informar a destinação de cada um 
deles. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/40300-armadora-
tera-30-dias-para-resgatar-conteineres-do-mar 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
31/08 
 
Portos do Paraná lançam planejamento estratégico pioneiro no Brasil 
A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) realizou um trabalho de 
planejamento portuário pioneiro no Brasil. O estudo, desenvolvido em conjunto com a 
comunidade portuária local, define premissas detalhadas de curto, médio e longo 
prazo para o aperfeiçoamento da área marítima dos portos paranaenses, como 
dragagens, derrocagens, batimetrias e estruturas de acostagem. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.kincaid.com.br/clipping/30354/Portos-do-Paran-lan.html 
 
Porto eleva em 15% a movimentação 
A Companhia Docas da Paraíba (Docas-PB) registrou um aumento de 14,98% na 
movimentação do Porto de Cabedelo, no fechamento do segundo quadrimestre de 
2017, em relação ao mesmo período do ano passado. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40357-porto-eleva-em-
15-a-movimentacao 
 
Porto de Santos quebra recordes de movimentação 
O Porto de Santos registrou recordes históricos de movimentação mensal  e 
acumulada de cargas, ultrapassando, pela primeira vez, as marcas de 12 milhões de 
toneladas ao mês e de 70 milhões de toneladas  no período. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40346-porto-de-santos-
quebra-recordes-de-movimentacao 
 
30/08 
 
Dragagem mais uma vez complicada  
Quando o Governo Federal assinou o contrato em fevereiro deste ano para os serviços 
de dragagem do Porto de Santos com o consórcio formado pelas empresas Van Oord 
Operações Marítimas e Boskalis do Brasil, imaginou-se que a longa novela, iniciada no 
final de 2014, tinha chegado ao fim. 
 
Fonte: cliptvnews  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.cliptvnews.com.br/antaq/intranet/amplia.php?id_noticia=175230 



29/08 
 
Privatização da Codesa é positiva, mas processo exige cautela, diz ABTP 
A proposta do governo de privatizar a companhia docas do Espírito Santo Codesa soa 
positiva porque deve conferir maior agilidade e eficiência a autoridade Portuária avalia 
José Di Bella Diretor Executivo da Associação Brasileira dos terminais Portuários 
ABTP...  
 
Fonte: Notícias R7  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://noticias.r7.com/economia/folha-de-vitoria/privatizacao-da-codesa-e-positiva-
mas-processo-exige-cautela-diz-abtp-29082017 
 
28/08 
 
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) comemorou 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: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40302-porto-de-
paranagua-reduz-acidentes-de-trabalho-em-57 
 
Pacote de concessões portuárias inclui arrendamento de 9 áreas no Pará 
O pacote de concessões portuárias do governo prevê o arrendamento de nove áreas 
no Pará. O governo, por meio da secretaria do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI), pretende lançar no quarto trimestre deste ano o edital de 
projetos de três áreas para movimentação de GLP (gás liquefeito de petróleo) no 
Porto de Belém (PA), com previsão de leilão no primeiro trimestre de 2018. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40307-pacote-de-
concessoes-portuarias-inclui-arrendamento-de-9-areas-no-para 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
28/08 
 
R$ 1,6 bilhão para indústria naval  
Foram aprovados, no dia 24 último, o montante de R$ 1,6 bilhão para financiamento 
de projetos da indústria naval no país. O valor foi estabelecido durante reunião do 
Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante (CDFMM), do Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação (MTPA). Os recursos deverão contemplar projetos 
novos e prioridades concedidas anteriormente pelo Conselho, que tiveram o prazo 
renovado. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/dia-a-dia/96670-r-1-6-bilhao-para-industria-naval 



CLIPPING ATUALIDADES 
 
31/08 
 
Microsoft libera Office para estudantes e professores de forma gratuita 
A Microsoft está liberando o Office para estudantes e professores brasileiros de forma 
gratuita! 
Para obter o pacote completo do programa e uma assinatura do Office 365, os 
interessados deverão possuir uma conta de email de uma instituição de ensino 
credenciada. 
 
Fonte: Canal do Ensino 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://canaldoensino.com.br/blog/microsoft-libera-office-para-estudantes-e-
professores-de-forma-gratuita 
 
30/08 
 
ONG apresenta 381 novas espécies de plantas e animais na Amazônia 
Foram catalogadas pela WWF: 216 novas espécies de plantas; 93 de peixes; 32 de 
anfíbios; 19 de répteis; uma ave; 18 mamíferos; e dois mamíferos fósseis.  
Relatório do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) divulgado nesta quarta-feira (30) 
em São Paulo apresenta um compilado de 381 novas espécies de plantas e de animais 
vertebrados da floresta Amazônica. Os dados foram coletados entre os anos de 2014 
e 2015 em bases de dados de revistas científicas. 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/natureza/noticia/ong-descobre-381-novas-especies-de-plantas-
e-animais-na-amazonia.ghtml 
 
28/08 
 
Biblioo debate o papel da mídia na articulação dos temas do livro, leitura e 
bibliotecas 
O IV Seminário Diálogos Biblioo acontece no dia 02 de setembro durante a XVIII 
Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro 
Os meios de comunicação alcançaram um lugar dominante no dia-a-dia das pessoas e 
proporcionam a difusão dos conhecimentos e da comunicação no mundo. E 
certamente por estarem tão presentes em nossas rotinas se tornaram grandes pesos 
de influência na formação de opinião sobre um determinado assunto, como apontou a 
pesquisa realizada pelo Estudo Geral de Meios do Instituto Ipsos em 2016. O estudo 
mostrou que 77% dos entrevistados têm influência de opinião por meio da televisão e 
76% por meio da Internet. 
 
Fonte: Carta Capital 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://biblioo.cartacapital.com.br/4seminario/ 
 
EVENTOS/CURSOS – 2017 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos  
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/ 
 
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 
 
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!  
‘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  
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: 28 de Agosto a 01 de Setembro 
 
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) 


