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REIAÇõES COMMERCIAES

Wy,

POLONO-BRASILEIRAS.

A Camara do Comercio Polono-Brasileira jpor occasiao de reencetar
sua actividad-, examinou com npm-+ estado actual das permutas commerciaes entre a Polonia e o Brasil,assim como tratour de encarar
suas perspectivas de desenvolvimento futuro.0 Snr.Sigismundo Kieszkowski,Director da Camara e Consul do Brasil em Varsovia, analysa
aúsim a situação:
Entre os principaes productos importados do Brasil pela Polonia convêm mencionar em primeiro lugar o Café que abrange 80% do café consumido na Polonia.No emtanto esse comercio se effectla por inter-

negocianfśes

estranjeiros inglezes e hollandezes.NÃão
seria possivel organizar a exportação directa do café?
A exportação do café brasileiro effectda-se exclusivamente sob

médio de

a fiscalização do governo federal pelo Instituto de
Café.0s exportadores brasileiros submettem-se a essa fiscalização
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Ta construcção de um entreposto livre

sim que os trabalhos pre-

paratorios se acharem “miudos, a Polonia poderá receber directa-

mente um contingente de café especial e consequentemente o preço
do café baixará pela suppressão dos internediarios estranjeiros*
Para a realizaçªo desse projecto ha um unico obstaculo; "a questão
de credito".
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Effectivamente os negociantes polonezes PDOT atacado têm com
seus
fornecedores inglezes e hollandezes um crédito de 6% ao
anno,mas
os exportadores brasileiros ,não conhecendo ainda os comerc
iantes
polonezes, não lhes querem dar credito.
via obter dos brasileiros um credito

à“

”kiwiapm todade 6 mezes e assim po-

derá ser effectuada a exportação directa tão mais
vantajosa.
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A Polonia além disso exp

