
FEMAGRI 2013 supera
expectativas de público
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A 12ª edição da FEMAGRI - Feira de Máquinas, Insumos 
e Implementos Agrícolas - realizada pela COOXUPÉ 
apresentou novidades em seus 141 estandes instalados 
numa área de 19 mil metros quadrados cobertos. A 
feira recebeu um grande público: aproximadamente 23 
mil pessoas passaram pelo recinto, superando o 
número da edição passada. 

Um dos principais eventos com foco nas novas soluções 
de mecanização e, consequentemente, aumento da 
produtividade das lavouras cafeeiras, acontece na 
próxima semana no município de Guaxupé, Sul de 
Minas Gerais, um dos maiores polos de produção do 
grão do país.

Ainda na apuração dos valores gerados em negócios, a 
COOXUPÉ acredita que a movimentação de operações 
comerciais na FEMAGRI 2013 chegará próxima a do ano 

passado, quando atingiu a marca R$ 70 milhões. Uma 
das iniciativas da cooperativa para incentivar seus 
cooperados foi o sistema próprio de financiamento, em 
que o produtor teve a possibilidade de parcelar suas 
compras, utilizando o seu café das safras de 2013, 2014 
e 2015, como moeda de troca. 

Segundo Carlos Alberto Paulino da Costa, apesar do 
mercado cafeeiro estar passando por um momento não 
muito favorável, os produtores de café entenderam a 
proposta da FEMAGRI e estão apostando na 
mecanização da lavoura. “Para a cooperativa isso 
representa que o nosso objetivo foi atendido, 
mostrando aos cafeicultores que o manejo mecanizado 
permite redução de custo e, em contrapartida, aumenta 
a competitividade do grão que produzem”, afirma o 
presidente. 
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Pinhalense lança, com exclusividade na FEMAGRI,
beneficiadora de café para pequenos produtores

Reconhecida pelo desenvolvimento de tecnologia 
para o processamento de grãos e parceira da Cooxupé 
há mais de 30 anos, a Pinhalense, uma das exposito-
ras da FEMAGRI, lançou durante o evento a DESC-10, 
máquina beneficiadora de café voltada para os 
pequenos produtores.

Atraindo a atenção dos produtores que buscam possi-
bilidades para mecanizar suas lavouras, a DESC-10 já 
foi adquirida por cooperados da Cooxupé durante a 
feira ao custo de R$ 25 mil. Indicada para cafeicultores 
que colhem aproximadamente 500 sacas por safra, 
esta beneficiadora de café concentra o catador de 
pedras, o descasque e a ventilação dos grãos, além de 
consumir menos energia. 

A DESC-10 possui os mesmos recursos e princípios da 
beneficiadora de café conjugada, que é apropriada 
para produtores de médio e grande porte e que 
produz 20 sacas/hora. A conjugada também foi 
exposta na FEMAGRI e pode ser adquirida pelo valor 
de R$ 36 mil.
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Maquinário da Pinhalense exposto na FEMAGRI 2013
traz opções para o pequeno produtor
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Carlos Paulino


