
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resolução 462: Reunião com o 
Governo dos Estados Unidos 
 

 
 
1. Com seus cumprimentos, o Diretor-Executivo informa aos Membros que, conforme a decisão 
tomada pelo Conselho Internacional do Café em sua 121.a sessão, uma delegação de alto nível 
apresentou a Resolução 462 do Conselho Internacional do Café a representantes do Governo dos 
Estados Unidos da América (EUA) em Washington, DC, no dia 7 de junho. 
 
2. A OIC foi representada pelo Presidente do Conselho, S. Ex.a o Embaixador Aly Touré, e pelo 
Diretor-Executivo, Sr. José Sette, acompanhados por S. Ex.a o Sr. Mamadou Haidara, Embaixador da 
Côte d´Ivoire nos EUA, o Sr. William Murray, Presidente da National Coffee Association USA, e o 
Sr. Ric Rhinehart, Presidente da Specialty Coffee Association. 
 
3. Os EUA foram representados pela Sr.a Sharon Bomer Lauritsen, Representante Adjunta de 
Comércio dos EUA para Assuntos Agrícolas, pelo Sr. Peter Haas, Vice-Secretário Adjunto para Assuntos 
Econômicos e Comerciais, Departamento de Estado, e por outros funcionários governamentais. 
 
4. A Resolução 462 do Conselho Internacional do Café contém a solicitação dos Governos 
Membros da OIC de que os EUA reconsiderem sua decisão de se retirar da Organização e, ao mesmo 
tempo, enfatiza a importância da participação dos EUA na OIC para que sejam superados os desafios 
que o setor cafeeiro mundial enfrenta e alcançados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. 
 
5. Os representantes dos EUA responderam que a decisão de se retirar era final e que uma revisão 
interna havia concluído que os recursos e esforços do Governo dos EUA para apoiar o setor cafeeiro 
internacional seriam utilizados com mais eficiência fora da Organização. 
 
6. Os representantes da OIC enfatizaram que a Organização estava em transição sob nova 
administração e, que esta vinha implementanto mudanças para lidar com as preocupações de todas 
as partes interessadas, dos EUA inclusive.  Notando a importância dos EUA na cadeia global de valor 
do café, a delegação instou os representantes dos EUA a manter um diálogo com a OIC sobre um 
retorno do país ao Acordo Internacional do Café em uma data futura. 
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