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QUEBRANDO 
RECORDES

XXII Seminário 
Internacional de 

Café de Santos trará 
grandes players do 

mercado mundial de 
café na edição 2018

A 22ª edição do Seminário 
Internacional de Café de 
Santos, que será realiza-

da pela Associação Comercial 
de Santos (ACS), nos dias 9 e 10 
de maio, sob o tema Quebrando 
Recordes, promete trazer   repre-
sentantes dos grandes players 
do mercado mundial de café: 
Neumann Kaffee Gruppe, Vol-
cafe/EDFMan e Olam, dentre 
outros.  Já estão confirmados os 

principais dirigentes dessas em-
presas: David Neumann, Trishul 
Mandana e Vivek Verma. “Sem 
dúvida, formadores de opinião 
no mercado mundial de café”, 
ressalta o presidente da ACS, 
Roberto Clemente Santini. 

 Assim como nas últimas 
cinco edições, o evento ocor-
rerá no Sofitel Jequitimar, em 
Guarujá.  A expectativa é que 

um novo recorde de participan-
tes seja alcançado, superando o 
número de 392 inscrições regis-
trado no XXI Seminário. 

 “Estamos otimistas e 
aguardando uma participação 
recorde nesta 22ª edição. O 
Hotel está bloqueado para o 
evento. Contudo, as vagas são 
limitadas”, alertou o coorde-
nador da Câmara Setorial dos 
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Exportadores de Café, Moacir 
Delfim Leite Soares. 

A solenidade de abertura 
será no dia 9, quarta feira, às 
14,00 horas, com a presença do 
Governador de São Paulo e ou-
tras autoridades. As apresenta-
ções dos palestrantes terão ini-
cio logo após a abertura, e serão 
completadas no dia 10, quinta 
feira.  Na parte social, o cocktail 
de abertura será às 18,00 horas, 
encerrando-se o Seminário na 
noite doa 10, com o jantar de 
gala.

 Palestrantes
 Levando em conta que ca-

deia do agronegócio do café é 
considerada como uma das mais 
avançadas e rigorosas em termos 
de leis trabalhistas e ambientais, 
ninguém melhor que o ex-mi-
nistro da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Roberto Rodri-
gues, para falar sobre o assunto, 
um dos palestrantes deste ano.

 Outro dado importante 
levado em consideração pela 
organização do evento para a 
escolha dos palestrantes foi o 
fato de o País ter cerca de 290 
mil produtores de café espa-
lhados por 15 estados da Fe-
deração. Diante deste número, 
foi convidado o chefe-geral da 
EMBRAPA Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária, o en-
genheiro agrônomo Evaristo de 
Miranda, que irá mapear o uso 
de terras no Brasil. 

 A maior cooperativa de ca-
feicultores do mundo e maior 
empresa exportadora brasi-
leira, a Cooxupé Cooperativa 
Regional dos Cafeicultores de 
Guaxupé também está entre as 
convidadas, por meio de seu 

  Serviços:

Data: 9 e 10 de maio
Local: Sofitel Jequitimar - Av.Marjori da Silva Prado 1100
            Praia de Pernambuco, Guarujá
Inscrições: http://seminariocafesantos.com.br/

superintendente e cafeicultor, 
Lucio Dias.

 Sendo a Alemanha um dos 
principais países importado-
res de café do mundo, outro 
convidado importante que se 
apresentará no seminário será 
Thomas Linemayr, o CEO da 
Tchibo (maior torrefadora ale-
mã), um dos mais fiéis parceiros 
do café brasileiro. 

 Já para falar sobre o consu-
mo mundial de café, perspecti-
vas para o futuro e o trabalho 
que a Organização Internacio-
nal do Café tem realizado em 
todo mundo, o evento trará o 
diretor executivo da OIC, o bra-
sileiro José Sette.  

 Economia
 Diante do período de crise 

pelo qual tem passado o Brasil 
nos últimos anos, ainda mais 
agora, por conta do ano elei-
toral, a organização do even-
to acrescentou à programação 
uma palestra sobre econo-
mia, com um dos mais re-
nomados especialistas no 
tema da atualidade, Ale-
xandre Schwartsman.

Roberto Clemente Santini, Presidente da Associação Comercial de Santos

Moacir Delfim Leite 
Soares, Coordenador 
da Câmara Setorial dos 
Exportadores de Café da 
ACS e membro do Comitê 
Organizador do Seminário 
Internacional do Café


