
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho Internacional do Café 
124.a sessão 
25 – 29 março 2019  
Nairóbi, Quênia 

 
Palavras de Sua Excelência o Senhor Mwangi 
Kiunjuri, M.G.H., E.G.H., Secretário de 
Gabinete, Ministério da Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Irrigação, proferidas na cerimônia 
inaugural da 124.a sessão do Conselho 

 
 
 
Sua Excelência Presidente da República do Quênia, Senhor Uhuru Kenyatta, 
Senhores Ministros de Países Vizinhos, 
Colegas Secretários de Gabinete,  
Presidente do Conselho e Diretor-Executivo da Organização Internacional do Café, 
Representantes do Corpo Diplomático, 
Ilustres Governadores,  
Ilustres Senadores e Deputados, 
Nossos Honrados Cafeicultores e Partes Interessadas, 
Delegados da OIC, 
Senhoras e Senhores, 
 
Tenho imenso prazer em ver o Quênia no papel de anfitrião da 124.a sessão do Conselho 
Internacional do Café da OIC aqui em Nairóbi. 
 
Trata-se de uma grande honra e testemunho de nosso compromisso em assegurar um setor 
cafeeiro com melhor desempenho tanto local quanto internacionalmente. 
 
Excelência, 
 
Sua presença aqui hoje é expressão de seu empenho, interesse e apoio pessoal ao setor 
cafeeiro.  Agradeço a Vossa Excelência em nome de todos os participantes.  
 
A minha, esta manhã, é muito breve.  É para garantir a Vossa Excelência e a todos os 
participantes do setor que as intervenções dos Ministérios da Agricultura e do Comércio 
começaram a conseguir e estão prontas para conseguir grandes mudanças em benefício de 
nossos cafeicultores. 

ICC 124-11 
 
26 março 2019 
Original:  inglês 
 
 
 

 

P 



- 2 - 
 
 
Excelência, 
 
As reuniões do Conselho hoje nos proporcionam outra plataforma para maior engajamento e 
exploração de soluções de política para os desafios prevalecentes ao setor cafeeiro, em 
especial os relacionados com acesso aos mercados internacionais.  
 
Fazendo isso, estarão os delegados dos países Membros da OIC, ansiosos por engajar e 
representar seus países e fazer com que esta sessão seja um sucesso. 
 
Entre eles estão autoridades de nosso Governo, que incluem membros da Assembleia 
Nacional e do Senado e companheiros Secretários de Gabinete.  
 
Os Governos de nossos países também estão representados por Governadores e membros 
de seus Executivos encarregados da agricultura, comércio e pautas correlatas.   
 
O inabalável apoio deles à produção de café nos manteve no mapa mundial, e nós os 
saudamos.  
 
Também contamos com a presença de dignitários e diplomatas dos países Membros, ansiosos 
por facilitar e promover o café nos respectivos países e regiões.  
 
Por último, mas não menos importante, agradeço aos Parceiros em Desenvolvimento por seu 
apoio e boa vontade continuados em relação ao setor no Quênia.  
 
Finalmente, Excelência, é agora meu humilde dever convidá-lo a dirigir a palavra à plateia e 
inaugurar oficialmente a 124.a sessão do Conselho Internacional do Café. 
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