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Agência UDOP     

Seminário UDOP de Inovação tem início com importantes novidades para o setor  

07/11/2018 - Começa na manhã desta quarta-feira (7) o Seminário
UDOP de Inovação, evento que reúne pesquisas e estudos
conclusivos sobre inovações no setor bioenergético. Realizado no
campus da UNIP, em Araçatuba/SP, o seminário acontecerá hoje e
amanhã e busca agregar novos conhecimentos, técnicas e
pesquisas, desde o plantio até o produto final.

  
São ao todo seis salas com resultados de inovações das usinas e
empresas nos temas: Agronômica; Gestão de Pessoas e Inovações;
Industrial; Mecanização Automotiva; Startups; e Suprimentos; e
outras três salas voltadas para os resultados de pesquisas de
universidades e entidades, divididas em Embrapa; Esalq/USP; e

FCAV/Unesp.
  

 
Apoio cultural

  
O Seminário UDOP de Inovação conta com o apoio cultural das empresas:Adecoagro; AgriGeo Tecnologias;
Arysta; Atvos; Compusoftware; FMC; Helamin; Jost Brasil; Mercades-Benz; Netafim; Randon Megatec;
Rotam; Scania; Sicoob; Suez; Syngenta; Totvs; Volvo e ZBN.

  
 
Apoio Institucional

  
O evento conta ainda com o apoio institucional da Abag; Alcopar; Biosul; CeiseBR; Cogen; CTBE; Datagro;
GIFC; Fórum Nacional Sucroenergético; Orplana; Siamig; Sifaeg; Sindaçúcar/AL; Sindaçúcar/BA;
Sindaçúcar/PE, Sindaçúcar/PI; Sindalcool/MT; Sindalcool/PB; Sindicanálcool; SindiEnergia;
SindiQuímicos; Sonal; Unica e UNIP.

  
 
Mídia parceira

  
Atuam como mídia parceira desta edição, a Revista Amazônia; o portal Canal da Cana; Canal - Jornal da
Bioenergia; a revista CanaOnline; a revista Canavieiros; o Jornal Paraná; a revista Mundocoop; a revista
Opiniões; o portal RVTV e a revista Terra&Cia CanaMix.
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