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Salvador, 26 abril de 2022

Aos novos membros da Associação dos Cervejeiros Artesanais da Bahia - ACervA Baiana,

A ACervA Baiana é uma associação sem fins lucrativos que visa promover a amizade e difundir a
cultura cervejeira no estado da Bahia. Todo recurso arrecadado pela ACervA visa custear as atividades
para este fim como Brassagens Coletivas, Palestras, Workshops, Harmonizações, Festivais, Promoção
das Filiais nas demais regiões da Bahia, etc. Por conta disso, necessitamos da colaboração de todos os
membros para o crescimento da associação.

Além de promover o fortalecimento da associação, os membros da ACervA Baiana ainda recebem
alguns benefícios:

● Desconto em todos os eventos promovidos pela ACervA Baiana;
● Desconto na compra de insumos e cervejas junto aos parceiros das ACervAs;
● Direito de participar das compras coletivas feitas pelos membros da ACervA Baiana;
● Demais direitos de membro descritos no estatuto da ACervA Baiana
● Inserção imediata no grupo de discussão do Whatsapp, que possui as seguintes regras:

a. Fica estritamente proibida a discussão de assuntos que não estejam relacionados
diretamente à cultura cervejeira, principalmente, política, futebol e religião.

b. É proibida a venda, divulgação de preço e/ou promoção de cervejas sem registro.
c. Todo conteúdo das mensagens, áudios e vídeos compartilhados são de

responsabilidade de seus propagadores. O grupo é terminantemente contra qualquer
tipo de ato criminoso ou de racismo e preconceito. Desrespeito a esta regra ocasionará
desligamento do grupo.

d. Para que se proporcione um bom fluxo de mensagens e uma adequada indexação de
informações, pedimos que evitem mensagens desnecessárias (bom dia, boa tarde, etc.),
bem como mensagens muito extensas, piadas e imagens fora do contexto. Humor é
importante e necessário, porém pense bem antes de fazer uma brincadeira, nosso grupo
além de grande é heterogêneo, formado por pessoas com os mais diversos
posicionamentos e opiniões.

e. Não se acanhe jamais em fazer um questionamento, nosso grupo existe principalmente
para este fim.

f. Caso haja algum assunto, ou conteúdo audiovisual que considere agressivo/impróprio
ou que desrespeite as regras do grupo de alguma forma, EVITE O CONFLITO E A
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POLÊMICA. Acione imediatamente um administrador EM PRIVADO e faça a sua
reclamação.

Segue abaixo os PACOTES DE ADESÃO:
Semestral: R$ 160,00
Anual: R$ 250,00

Dados bancários para pagamento:
Chave PIX CNPJ: 20.654.977/0001-30
Associação dos Cervejeiros Artesanais da Bahia
PagSeguro Internet S.A. (290)
Agência: 0001
Conta Corrente: 05003133-5

Após efetivação de pagamento, enviar comprovante via e-mail para:
financeiro@acervabaiana.com.br. Ou para o WhatsApp (71) 99200-1228.

Encaminhar também no e-mail ou mensagem WhatsApp os seguintes dados para
efetivação de cadastro junto a ACerva Baiana:

Para: financeiro@acervabaiana.com.br

Assunto Novo associado – “nome”

Desejo efetivar minha associação na ACervA Baiana. Segue o comprovante referente
ao pagamento do pacote “X”. Abaixo meus dados para cadastro:

CPF Nome Completo E-mail Telefone com
DDD

Naturalidade

OBS.: Adesão será comprovada somente após verificação da compensação do depósito.

SEJA BEM VINDO A ACERVA BAIANA! BEBA
MENOS, MAS BEBA MELHOR!
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