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Olá Cervejeiro caseiro!  

Nossa festa anual está se aproximando. Em 2015 foram mais de 240 pessoas, 8 chopes, 3 tipos de comida a 
venda, tattoo, fotos instantâneas, stands de cervejas, rock and roll ao vivo e DJ. Em 2016 foram 25 
cervejeiros e mais de 30 estilos diferentes de cerveja. Em 2017 foram 30 cervejeiros e mais de 30 estilos. 
Neste ano a OKTOCERVA será no dia 10/11/2018, no espaço para eventos do SDAS, o mesmo dos últimos 
anos, rua General Câmara, 310 - Centro, Santos - SP, CEP: 11010-122. das 14:00 as 19:00h (horário de 
festa poderá sofrer ajustes, mas serão 05 horas de festa). Cerveja e água a vontade, comida vendida a parte 
e “Rock & Roll” para entorpecer a galera. 

Gostaríamos de convidá-lo a ser um de nossos cervejeiros e sendo assim gostaríamos de expor algumas 
condições para podermos melhor coordenar todos os esforços: 

 O cervejeiro caseiro deverá nos informar dados completos (Nome, CPF, RG, E-Mail, Telefone) através 
de formulário eletrônico disponível online em: www.conscerva.com.br/oktocerva2018.asp. 

 Caso tenha, enviar nome e logo da cervejaria/homebrew, em formato JPEG para conscerva@gmail.com 

 Deverá até o dia 01/09/2018 enviar por e-mail qual o estilo e dados da cerveja que será disponibilizada. 

 A quantidade mínima para participar do evento é de 20 litros. 

 As cervejas poderão ser apresentadas da forma que você está acostumado a produzir, em garrafa ou 
postmix ou barril. (não se preocupe com gelo, haverá suficiente). 

 Para as produções em garrafas fica PROIBIDO que a garrafa tenha quaisquer tipos de rótulo. (isso é 
mandatório por conta de fiscalização). 

 A sua produção deve ser entregue no dia do evento, no local do evento, das 08:30 até as 10:30. Para 
conferência de litragem (pesagem). É uma parte trabalhosa, mas necessária para o conforto e satisfação 
de todos. 

 O evento pagará, após a festa, uma “ajuda de custo” (tabela 1) por estilo por litro da sua cerveja que 
for consumido no dia do evento. (Ex: Se produzir e fornecer 20 litros, mas somente 14 litros forem 
consumidos no evento, somente estes 14 litros serão pagos). A definição de consumo é confirmada pela 
pesagem no inicio e no fim da festa dos barris e/ou postmix; ou contagem das garrafas.  

 Os valores de ajuda de custo serão pagos de acordo com a disponibilidade de dinheiro no caixa do 
evento após terem sido pagos todos os gastos da festa. 

 Caso não haja montante suficiente para arcar com todas as ajudas de custo, todos os valores serão 
reduzidos em R$ 1,00 até que se atinja o total suficiente de acordo com o montante disponível. 

 Os ingressos do cervejeiro e de seu staff/ajudantes/clube devem ser comprados normalmente tendo 
preferência de compra no primeiro lote e terão os mesmos direitos e deveres dos demais que compram 
ingresso. O cervejeiro, ou seja, apenas 1 ingresso, terá desconto proporcional à litragem que for 
“consumida” do montante de cerveja que forneceu, limitado a 100% (Ex: Forneceu 20 litros, foram 
consumidos 14 litros, então terá 14% de desconto) a ser devolvido após a festa junto com o acerto da 
“ajuda de custo” acima definido.  

 Ao termino do evento o cervejeiro não poderá deixar nenhum item ou equipamento, (barril, chopeira, co2, 
garrafas, caixas, etc.) no local do evento, temos que retirar tudo no mesmo dia do evento até 1 hora após 
o término da festa previsto para 19:00 horas, ou seja, retiradas até as 20:00 horas.  

 É imprescindível que todos os equipamentos, peças, ferramentas e outros pertences sejam previamente 
identificados com nome do dono para evitar confusão e extravios. 

O evento disponibilizará gelo suficiente para gelar garrafas e uso em chopeiras.  

O e-mail para contato: conscerva@gmail.com   

Acompanhe as informações em nosso site: www.conscerva.com.br  

Continuamos, todos juntos, a revolucionar a cerveja na região... 
 

OOOOOEEEEEEEEEEEEEE !! 
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Anexo 1 – Tabela de Ajuda de Custo por litro por estilo de cerveja 

Esta tabela foi montada com base em receitas disponíveis no website www.beertools.com fazendo um 
balanço entre receitas mais simples e receitas mais complexas de cada estilo. 

1.Standard American Beer  R$                        5,00  

2.International Lager  R$                        5,00  

3.Czech Lager  R$                        6,00  

4.Pale Malty European Lager  R$                        5,00  

5.Pale Bitter European Beer  R$                        6,00  

6.Amber Malty European Lager  R$                        7,00  

7.Amber Bitter European Beer  R$                        7,00  

8.Dark European Lager  R$                        7,00  

9.Strong European Beer  R$                      10,00  

10.German Wheat Beer  R$                        8,00  

11.British Bitter  R$                        8,00  

12.Pale Commonwealth Beer  R$                      10,00  

13.Brown British Beer  R$                        8,00  

14.Scottish Ale  R$                        8,00  

15.Irish Beer  R$                        8,00  

16.Dark British Beer  R$                        8,00  

17.Strong British Ale  R$                      11,00  

18.Pale American Ale  R$                        8,00  

19.Amber and Brown American Beer  R$                        9,00  

20.American Porter and Stout  R$                        9,00  

21.IPA  R$                      10,00  

22.Strong American Ale  R$                      11,00  

23.European Sour Ale  R$                        7,00  

24.Belgian Ale  R$                        7,00  

25.Strong Belgian Ale  R$                        8,00  

26.Trappist Ale  R$                      10,00  

 

http://www.beertools.com/

