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Excerpt from O Problema Económico e Financeiro do Brazil:
Impressões de uma Palestra Com o Sr. Dr. Wencesláo Braz

Que se encontra o Brasil para tornar-se um centro ex portador de
primeira ordem, apparelhado para con correr com vantagem naquelle

mercado. O melhora mento das raças já Existentes, conseguido
graças ao cruzamento do nosso excellente gado caracú com re
productores de raça, escolhidos entre os que mais fá cilmente se
adaptam ao nosso clima, é um problema de solução urgente. Os

matadouros frigoríficos, que já começam a ser installados em nosso
paiz, offerece rão aos criadores um mercado seguro, desde que o
nosso gado rivalize com os melhores na qualidade e no peso. Da
carne. Para que isso se dê, urge que, acompanhando a lição da
experiencia dos mais adi antados paízes pastoris, adoptemos e

vulgarizemos intelligentemente os modernos processos Zootechni
cos, instruindo praticamente os criadores, como, fe lizmente, já se
está fazendo em Minas, em S. Paulo, no Rio Grande do Sul. E'
precizo que os nossos cria dores se convençam de que a industria
pastoril, no Brasil, não deve limitar - se a prover às necessidades do



consumo interno. A alta contínua do preço das carnes congeladas na
Europa ahi está para nos fazer sentir as vantagens da exportação

desse artigo que, sobretudo na Inglaterra, tem um consumo enorme.
Os Estados Unidos viram repetir-se com a carne o que, em menor
escala, lhes succedeu com o algodão. Já 21 estão importando da

Argentina, onde aliás, se começa a notar a escassez da materia prima
para at tender ao vulto consideravel das encommendas feitas.
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