
 

 

O esqueleto da CerVale é o seu estatuto. É ele que 

garante, ou ao menos tenta garantir, que a associação 

conserve seus propósitos primordiais. Porém, o estatuto 

não regra pormenores e não limita condutas em 

específico. É para isso que existe o regulamento. Até o 

momento o regulamento era algo como um acordo 

verbal construído de forma orgânica ao longo de muitos erros e acertos dos associados 

que se envolviam diretamente nas atividades da associação. No nível de 

desenvolvimento que a CerVale chegou penso que está na hora de colocarmos esse 

regulamento no papel, principalmente para deixar as coisas claras aos novos 

associados. Contudo, é importante que tal regulamento continue permitindo que a 

CerVale cometa erros e acertos para dessa forma evoluir. Ou seja, é fundamental que 

o estatuto seja flexível e dinâmico! Além disso, ele deve ser construído por todos os 

associados e não por uma única pessoa como o "presidente". Aliás, não podemos nos 

esquecer que tal cargo só existe por razões burocráticas e legais relacionadas aos 

registros e atividades da associação perante outras organizações. Portanto, convido a 

todos os associados a ler e ajudar a construir nosso regulamento. A CerVale é dos 

amantes das fermentações e deve sempre ter esse espírito. Ontem, hoje e amanhã! 

 

 

 

Venâncio Aires, 06 de março de 2018 
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REGULAMENTO DA CERVALE APROVADO EM ASSEMBLEIA 

 

Nossa filosofia 

 Crescer e desenvolver junto com a associação e não utilizar a associação em 

benefício próprio. 

 Valorizamos os produtos artesanais como forma de desenvolver amizade, 

cidadania, conhecimento e cultura; 

 Incentivamos o desenvolvimento, a produção local e o consumo consciente dos 

produtos; 

 Aprendemos juntos, compartilhamos e cooperamos sempre que possível; 

 Divulgamos nossas ações e orientamos pessoas interessadas em produzir suas 

próprias bebidas fermentadas artesanalmente, priorizando a amizade sempre! 

 

Nossa dinâmica 

Realizamos 11 encontros com periodicidade mensal, sendo que anualmente 

realizamos pelo menos um encontro com cada uma das atividades abaixo: 

● Brassagem/compra coletiva; 

● Curso prático; 

● Cursos de teórico; 

● Encontro inter-regional; 

● Encontro temático; 

● Excursão cervejeira. 

 

Nossa assembleia  

Além disso, realizamos no final de ano, geralmente no segundo domingo de dezembro, 

uma assembléia geral. Nesse encontro especial a CerVale oferece um almoço a todos 

os sócios e não há taxa de participação. As bebidas são trazidas por cada associado e 

uma confraternização acontece. Nessa assembléia todas as atividades a serem 



 

 

promovidas no ano seguinte são expostas ao grupo e um cronograma inicial é montado 

de forma coletiva e democrática. Ou seja, as atividades da CerVale são sempre 

definidas antecipadamente através do diálogo e da iniciativa dos próprios associados. 

Sempre observando o que deu certo no ano anterior e tentando corrigir os erros 

cometidos. 

 

Nossos sócios proativos 

É preciso salientar que a iniciativa de recepcionar (organizar) um encontro da CerVale 

é algo fundamental para o bom funcionamento da nossa dinâmica. A CerVale entrega 

todo o poder e confiança ao sócio que esteja disposto a fazer isso, seja esse sócio 

experiente ou novato (necessitando de orientação),  não importa. O que importa é que 

a pessoa esteja disposta a representar a associação e receber os sócios e convidados 

de forma que nossos valores sejam respeitados e que a qualidade do evento seja alta. 

 

Nossa sustentabilidade 

A CerVale é uma associação sem fins lucrativos. A cobrança de anuidade (atualmente 

no valor de R$50,00) tem por finalidade sustentar o bom funcionamento administrativo 

da associação, cobrindo principalmente as despesas de nosso site (manutenção e 

hospedagem), os custos de realização de nossa assembléia geral (almoço) e demais 

gastos operacionais (bancários, contábeis e tributários) que serão revisado 

anualmente. Sendo assim é natural que existam taxas de participação em nossos 

encontros mensais. A ideia é que cada evento seja autossuficiente, ou seja, que todos 

os gastos sejam repartidos entre os participantes do encontro. Porém, muitas vezes por 

inexperiência, falta de planejamento ou falta de participação dos demais sócios acabam 

existindo gastos maiores do que a receita do encontro. Ou seja, muitas vezes os 

encontros dão prejuízo à CerVale. Sendo assim, a associação realiza anualmente pelo 

menos um encontro com o intuito de arrecadação de verba da comunidade. 

 

Nosso Encontro Inter-regional 

O Encontro Inter-regional, como é conhecido nosso encontro voltado para comunidade, 

acontece normalmente no primeiro sábado de agosto e conta com a participação dos 
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sócios e seus convidados. Não se trata de um evento aberto e não existe 

comercialização de produtos no local. A ideia é proporcionar uma experiência positiva 

aos participantes, sejam eles sócios ou convidados, através da exposição/degustação 

de bebidas produzidas pelos sócios em um ambiente festivo com música e comida de 

qualidade. Essa experiência é cobrada (atualmente no valor de R$80,00) de forma 

antecipada pelos próprios sócios e essa arrecadação é revertida para os eventos 

futuros da CerVale. É importante mencionar que a organização desse evento em 

específico compete a uma comissão organizadora composta por até 10 pessoas, sendo 

3 cargos natos à diretoria da CerVale e 7 cargos definidos pelo presidente. Os 

membros da comissão têm autonomia para decidir assuntos relacionados ao evento 

desde que mantenham a tradição e devidas proporções dos anteriormente. Além disso, 

os membros da comissão ficam isentos da taxa de participação do Encontro Inter-

regional e ganham uma camiseta com a identificação visível: Comissão Organizadora. 

O controle de ingressos e inscrições de cerveja do encontro inter-regional é feito 

através de uma planilha editável compartilhada entre os sócios. Cada sócio deve acessar 

essa planilha e editar a linha que corresponde ao seu nome, informando quantos 

convites necessita e quantos litros de cerveja irá trazer ao encontro. As informações 

relacionadas a cerveja devem ser preenchidas também nesse documento com 

antecedência de 30 dias em relação do primeiro sábado de agosto (um mês antes do 

encontro). Dessa forma os membros da comissão podem organizar as cartas de 

apresentação das cervejas e as comandas para os participantes do encontro. Assim 

como definir, a melhor forma de distribuir os expositores no local do evento. As 

cervejas a serem expostas no evento ficam sujeitas a prévia avaliação sensorial de 

amostras entregues previamente, por membros da comissão, para orientar a descrição 

da cerveja a ser exposta no festival. Lembrando que o Encontro Inter-regional tem 

como objetivo a confraternização e apresentação do que cada cervejeiro produz de 

melhor, usando todo o seu aprendizado, o qual é objetivo dos cursos e encontros 

durante o ano. Os sócios novatos, terão assessoramento para inscrição de cervejas. 
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