
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicação recebida do 
Governo do Quênia 

 
 
 
 
 
 
 

Cumprimentando os Membros, observadores e integrantes da Junta Consultiva do 
Setor Privado, o Diretor-Executivo tem o prazer de lhes encaminhar a carta anexa, recebida 
do Governo do Quênia, confirmando sua oferta verbal de sediar a 123.a sessão do Conselho 
Internacional do Café e reuniões correlatas da OIC em Nairóbi, Quênia, e solicitando uma 
antecipação desses eventos para o período de 25 a 29 de março de 2019, em vez de 8 a 12 de 
abril de 2019, como anteriormente proposto. 
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REPÚBLICA DO QUÊNIA 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E IRRIGAÇÃO 

SECRETARIA DE GABINETE 
 

27 de agosto de 2018 
 
Sr. José Sette 
Organização Internacional do Café 
222 Gray's Inn Road 
Londres WC1X 8HB 
Reino Unido 
 
Prezado Sr. Sette, 
 
Acolhimento da 123.a sessão do Conselho Internacional do Café no período de 25 a 29 de 
março de 2019, em Nairóbi, Quênia 
 
Em aditamento a nossa oferta verbal de sediar a 123.a sessão do Conselho Internacional do  
Café (CIC), transmitida pela delegação do Quênia no início deste ano, tenho o prazer de 
convidar formalmente todos os Membros da Organização Internacional do Café a se reunirem 
a nós em Nairóbi para essa importante sessão. 
 
O Quênia é o quarto maior produtor de café da África, sendo renomado por seu café de alta 
qualidade.  Além disso, tem em funcionamento muitos programas inovadores de pesquisa 
devotados à produção de variedades que combinam qualidade com resistência a doenças, 
incluindo as que dão maior proteção contra os impactos das mudanças climáticas. 
 
A sessão, portanto, oferecerá uma excelente oportunidade aos delegados de conhecer mais 
a fundo a experiência do Quênia na produção de café de alta qualidade em um ambiente 
sustentável.  Adicionalmente, os delegados terão a oportunidade de visitar fazendas de café 
nos sopés do Monte Quênia, bem como os ricos Parques Nacionais de Masai Mara e Tsavo e 
as belas praias do litoral.  Na próxima sessão do CIC, em setembro de 2018, uma apresentação 
abrangente sobre todos os preparativos será feita pela delegação do Quênia. 
 
Gostaria de sugerir uma antecipação do período da sessão para 25 a 29 de março de 2019 em 
vez do período que propusemos inicialmente, na sessão do CIC em Yamoussoukro, em 
setembro de 2017. 
 
O Quênia foi anfitrião de muitas conferências internacionais e, portanto, tem uma história 
comprovada de sediar eventos da magnitude proposta. 
 
Desejo agradecer aos Membros da OIC darem esta oportunidade ao Quênia. 
 
Atenciosamente, 
 
a) Cons. Mwangi Kiunjuri, EGH, MGH 

Secretário de Gabinete 
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