16º SEMINÁRIO DE MECANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR
26 e 27 de Março de 2014
01 Palestrante: Alessandro Marques Marchetti - VÍDEO: Pneus de perfil baixo para aplicação agrícola
e a escolha do pneu correto ao menor custo por km/hora.
[http://www.ideaonline.com.br/materiais/arquivos/18/palestra06.wmv]
- PALESTRA: Pneus de perfil baixo para aplicação agrícola e a escolha do pneu correto ao menor custo
por km/hora.
02 Palestrante: Antonio Celso da Silva Junior - Palha: Custos do recolhimento ou do transporte integral.
03 Palestrante: Auro Pereira Pardinho- VÍDEO: Como reduzir o gasto com mudas e uniformizar a
distribuição no plantio mecanizado. [http://www.ideaonline.com.br/materiais/arquivos/18/palestra03.wmv]
- PALESTRA: Como reduzir o gasto com mudas e uniformizar a distribuição no plantio mecanizado.
04 Palestrante: David Cox - Novidades em mecanização que vem da Austrália.
- VÍDEO 01: Novidades em mecanização que vem da Austrália.
[http://www.ideaonline.com.br/materiais/arquivos/18/Harvester_01.wmv]
04.2 Palestrante: Guilherme Andrade Santana
- Novidades em mecanização que vem da Austrália. [clique aqui para baixar este material]
05 Palestrante: Deonir Gasperin - I-Shift, caixa de câmbios automatizada em aplicações severas.
06 Palestrante: Dib Nunes Junior - Impactos da palha no transporte e qualidade da matéria prima.
07 Palestrante: Everton Fim - Tecnologia Case IH na redução de custos para o setor sucroenergético.
- VÍDEO: Tecnologia Case IH na redução de custos para o setor sucroenergético.
[http://www.ideaonline.com.br/materiais/arquivos/18/palestra08.wmv]
08 Palestrante: Fabio Balaban - Tecnologia Case IH na redução de custos para o setor sucroenergético.
09 Palestrante: Jak Torretta Junior - PALESTRA: Biomassa: necessidades, oportunidades e soluções
Valtra.
- VÍDEO: Biomassa: necessidades, oportunidades e soluções Valtra.
[http://www.ideaonline.com.br/materiais/arquivos/18/palestra11.wmv]
10 Palestrante: VICTÓRIO LAERTE FURLANI NETO - PAINEL: Espaçamentos: devemos mudar?
11 Palestrante: Leandro Pavarin - Pneus de perfil baixo para aplicação agrícola e a escolha do pneu
correto ao menor custo por km/hora.

12 Palestrante: Luis Antonio Bellini - Como evitar a reforma de máquinas na entressafra.
13 Palestrante: Luiz A.F. Nitsch - VÍDEO: Manutenção automotiva em tempos de vacas magras.
[http://www.ideaonline.com.br/materiais/arquivos/18/palestra02_v.wmv]
- PALESTRA: Manutenção automotiva em tempos de vacas magras.
14 Palestrante: Samir de Azevedo Fagundes - PALESTRA: Uso de taxa variável no plantio de cana de
açúcar.
- VIDEO: Uso de taxa variável no plantio de cana de açúcar.
[http://www.ideaonline.com.br/materiais/arquivos/18/palestra04.wmv]
15 Palestrante: Roberto Shiniti Sako - PALESTRA:Novo conceito Mafes de tratamento da soqueira de
cana de açúcar.
- VÍDEO: Novo conceito Mafes de tratamento da soqueira de cana de açúcar.
[http://www.ideaonline.com.br/materiais/arquivos/18/palestra09.wmv]
16 Palestrante: Marco Ripoli - Tempo de qualidade e redução de custos na colheita mecanizada.
17 Palestrante: Mario Ferreira Campos Filho - PALESTRA: Aspectos legais e impactos relacionados
com a lei da balança.
- PALESTRA: Aspectos legais e impactos relacionados com a lei da balança.
18 Palestrante: Niumar Dutra Aurélio - FUSE Technologies, iniciativa de conectividade global da
AGCO para a Massey Ferguson.
19 Palestrante: Paulo Roberto Artioli - Espaçamentos: devemos mudar?

Palestrante: Humberto César Carrara - PAINEL:OPERAÇÕES DE COLHEITA E AS NOVIDADES
PARA 2014?.
Palestrante: Luiz Carlos Dalben - Espaçamentos: devemos mudar?
Palestrante: Marcelo Pupin - Biomassa: necessidades, oportunidades e soluções Valtra.

