
O ESTADO DE S. PAULO - f 29 

OR1AL da Eureka Publicidade. 

Mudança no texto traz 
prejuízo à ^ a v e g a ^ 
na nova Constituição 
Do total de fretes gerado atual

mente (U8$ 3,5 bilhões anuais), ape-
_ nas 70% são submetidos â recipro

cidade resultante das conferências 
e dos acordos bilaterais. Os restan
tes 30% são desviados para navios 
outsider», de outras bandeiras. Por 
isso, o presidente da Associação 
dos Armadores Brasileiros de Lon
go Curso (AABLC), Paulo Sérgio de 
Mello Cotta, reafirmou a necessida
de de q Brasil dispor de um preceito 
constitucional capaz de garantir a 
soberania de nosso transporte ma
rítimo Internacional através da 
adoção da reciprocidade com seus 
parceiros comerciais. 

Segundo ele, a reciprocidade 
constitucional teria sido consegui
da com a prevalência do texto do 
primeiro substitutivo do relator 
Bernardo Cabral, aprovado na Sub
comissão da Questão Urbana e do 
Transporte e na Comissão da Or
dem Econômica, que tinha a se
guinte redação: "A ordenação do 
transporte marítimo internacional, 
respeitadas as disposições de acor
dos bilaterais firmados pela União, 
observará a predominância dos ar
madores nacionais do Brasil e do 
país exportador ou Importador, em 
partes iguais, atendido o princípio 
da reciprocidade". 

Esse texto foi substituído pelo 
que expressa: "A lei disporá sobre a 
ordenação dos transportes aéreo, 
terrestre e marítimo, observadas, 
no que se refere ao marítimo, as 
disposições de acordos bilaterais 
firmados pela União, e equilíbrio 
entre armadores e navios de ban
deira e registro brasileiro e do país 

. exportador ou importador, e aten
dido o principio da reciprocidade". 

Na visão do presidente da 
AABLC, o texto que consta do arti
go 208 do terceiro substitutivo do 

, relator Bernardo Cabral, e que vai 
ao plenário da Constituinte para 
votação definitiva, peca por ser Inó
cuo, prejudicial aos interesses na
cionais e Impraticável. Seu conteu-

• do tornou-se praticamente Ininteli
gível ao ser substituída a palavra 

• predominância por equilíbrio, pois 
(ficou sem força para Impor a nossa 
soberania no transporte da carga 

'gerada pelo comércio exterior bra
sileiro. '\* 

Ficou' prejudicial aos Interesses 

nacionais porque, ao Impedir o 
afretamento complementar — prá
tica adotada por todas as marinhas 
mercantes do mundo —, torna dls-! 
ponivel para transporte por navios 
de bandeiras estrangeiras, pelo me
nos 20% de nossa carga. E imprati
cável porque Inviabiliza a expansão 
da frota nacional a partir do mo
mento em que força a aquisição de* 
navios brasileiros — os mais caros 
do mundo. 

Cotta compara o dispositivo do 
atual artigo 208 ao que seria criado; 
para garantir saúde, educação,' 
bem-estar social e econômico a tof 
dos, sem contar com os meios ne
cessários para tal. Em vez de ex
pandir a Indústria naval e criar 
mais empregos para marítimos, a 
versão substituta, em sua opinião, 
criará uma situação inversa à pre
tendida, enquanto que o disposltá^ 
vo substituído afirmaria a sobera> 
ma do Brasil na participação do' 
transporte de nossas cargas, permi^ 
tirla a existência de uma saudável' 
competição entre armadores brasi-r 
leiros e estrangeiros, não ensejaria 
a manutenção de fretes artificiais" 
em prejuízo de nosso comércio ex^ 
terior, Impediria que através dç. 
dumpfng os armadores estrange)' 
ros consigam obter todo o frete ge£ 
rado pelo nosso comércio exterior^ 
criaria condições para o desenvolvi-^ 
mento da frota mercante nacional,, 
assegurando transporte para nos> 
sas exportações e importações,.' 
mesmo na época de tensão ou ele1' 
vação exagerada de fretes no heC 
misfério Norte. *-

Por fim, ele considera que, res* 
paldada pela existência de um arti
go na Constituição que exija dos 
parceiros a reciprocidade no trans
porte das trocas comerciais, tal co
mo proposto pelos armadores bra
sileiros, a expansão da nossa frat*, 
mercante com base em navios dèu 
bandeira e registro seria espontâ-' 
nea. "Operando dentro de padrões!" 
internacionais, a que somos obriga--* 
dos pelas características inerentes' 
à nossa atividade, conviveremos' 
apenas com o indispensável afreta-J 
mento em caráter complementar^ 
gerando empregos para marítimos '> 
e garantindo encomendas regulares^ 
ao parque de construção naval", as-, i 
segura Paulo Cotta. ;J 
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