
 

 

Congresso da Aviação Agrícola do Brasil 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Site Oficial: 
Saiba mais sobre o Congresso acessando o site oficial 
do evento:Link: https://congressoavag.org.br  
 
Inscrições:  
E pra você que vai participar do congresso neste ano,  
abaixo segue o link para que possa fazer sua inscrição,  
acesse:  https://sindag.sigevent.com/visitantes/index.php?id_edicao=1&linguagem=portugues  
 

 
Congresso no APP: 
O Congresso da Aviação Agrícola conta com um Aplicativo também, para 
baixar basta clicar no link abaixo, ou procurar na sua loja de APP por 
“Congresso Avag”: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.yazo.avag 
 

 
Redes Sociais do SINDAG: 
Siga o Sindag nas redes sociais, os links estão abaixo: 
 

 
 

 

 
Evento: 
A AFAC Aviação estará presente no evento nos 3 dias e você poderá 
acompanhar tudo sobre o evento também em nossas redes sociais: 
Facebook: https://www.facebook.com/antoniojuniorafac           Instagran: https://www.instagram.com/p/BUoqgDtlXwM/    

 
Live: 
Se a internet permitir faremos uma live no dia 20 e 21 de julho para que você 
possa conhecer melhor o Congresso da Aviação Agrícola 2022,  acesse o link 
abaixo e ative as notificações: 
Link 20/07/2022: https://youtu.be/dqXW2Z62aLQ  

 

 

 

https://twitter.com/sindagbr  

https://www.facebook.com/sindag.aviacaoagricola/  

https://www.instagram.com/sindagbr/  

https://chat.whatsapp.com/Gf5EQ24TYqZ4gbSnYi6kOE 

https://www.youtube.com/channel/UCL_4IPaX5j6uQTMxr5X9eWQ  

https://www.linkedin.com/company/sindag/  

 

Vem ai mais uma edição do “ Congresso da Aviação 
Agrícola do Brasil “, entre os dias 19 a 21 de Julho, na 
cidade de Sertãozinho interior de São Paulo. 
Você sabe qual é o objetivo do Congresso? Veja: 
Disseminar conteúdo com palestras ao vivo e gravadas, 
Proporcionar contatos entre fornecedores e consumidores, Ser 
a maior vitrine para a Aviação Agrícola no Brasil, e Promover 
vendas nas ilhas de negócios, salas de conversa e demais 
oportunidades.  
 
 

Os expositores confirmados , já 
estão disponível para consulta 
no seguinte link:  
https://congressoavag.org.br/pt/exposito
res/
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Congresso da Aviação Agrícola 2022 
Acompanhe o Congresso da Aviação Agrícola 2022 dia a dia, através dos 
links abaixo:  
 
19/07/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/congresso-da-aviacao-agricola-2022-1.html 
 

 

 

20/07/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/congresso-da-aviacao-agricola-2022-2.html 
 

 
 

21/07/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/congresso-da-aviacao-agricola-2022.html 

 
 

Como foi o Congresso da Aviação Agrícola 2022? 
 

O Congresso da Aviação Agrícola 2022, teve sua  cerimônia de abertura às 

10h do dia 19 de julho, com diversas autoridades do setor. Durante os três dias 

do Congresso o publico pode conhecer as atualidades e tecnologias novas do 

setor, alem dos drones com alta tecnologia na aplicação de defensivos 

agrícolas. Outro ponto bastante interessante do congresso foi o show aéreo 

com a aeronave AT-402. Veja uma pouco de como foi este Congresso no link 

abaixo:  

 

https://youtu.be/kFKg0hrXMqs 
 

Veja a nossa galeria de Fotos:  
 

Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
 
Flickr: https://www.flickr.com/photos/161742473@N02  
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