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CAROS GUIAS, 

É uma alegria para as entidades receber o interesse de vários colegas na filiação e associação 

para o fortalecimento de nossa categoria profissional. O processo será da seguinte forma: 

1ª passo: Preencher a ficha de solicitação de sócio (disponível em word); 

2ª passo: Efetuar o pagamento conforme as opções a seguir: 

─ A vista  

a. Boleto Bancário: https://bit.ly/AGTURBSINGTUR2020  

b. Loterias Caixa: https://bit.ly/AGTURBSINGTUR2020 

 
─ Parcelado (parcelas definidas pelo guia de turismo) 

a. Cartão de credito (até 12x): https://bit.ly/AGTURBSINGTUR2020 

 
─ Condição especial  

a. 1ª Parcela: R$ 150,00 (Boleto bancário a ser pago até 30/04): 

https://bit.ly/AGTURBSINGTUR16_2020   

b. 2ª Parcela: R$ 150,00 (Boleto bancário a ser pago até 30/10): 

https://bit.ly/AGTURBSINGTUR712_2020  

3ª passo: Enviar o comprovante de pagamento, a ficha de solicitação de sócio e os 

documentos que constam na ficha (caso tenham dificuldade no scanner pode ser 

entregue/enviado posteriormente as copias na sede da entidade).  

Gostaríamos de lembrar que esta vencendo o prazo do dia 30 de abril para que seja efetuado o 

pagamento de R$ 300,00 da anuidade de 2020. A Diretoria está flexibilizando neste momento 

de crise da PANDEMIA COVID-19, a forma de pagamento que poderá ser pago R$ 150,00 até 

dia 30/04 e o restante até 30 de outubro de 2020 ou escolher outra forma de pagamento 

através do Mercado pago. 

Ressaltamos que é com este dinheiro que mantemos as despesas do SINGTUR/MG E 

AGTURB/MG. Quem puder pagar integral irá ajudar muito.  

Atenciosamente, 

Conselho Diretor 2019/2021 

Shirley Novaes Bacelar 
Presidente 

 
Néio Lúcio Rodrigues Brum 

Diretor Secretário 
 

Nei Souza Oliveira Santos D’Ávila 
Diretor Tesoureiro 

 

Roberto Falcão Pires da Silva 
Diretor Vice-Presidente 

 
Maria Helena A. Ferreira 

Suplente Diretor Secretário 
 

Antonela Franchino 
Suplente Diretor Tesoureiro
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