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Voltamos com nosso BAPH, agora bimestral , com algumas novidades.
Realizamos em julho passado a reunião geral de nossa associação na Cervejaria
Dádiva em Várzea Paulista. Na ocasião, foram tomadas algumas decisões para
continuarmos com nossa empreitada e a primeira delas foi que estamos com
nova nomeclatura: agora somos a APH Associação de Produtores de Hidromel.
Tal mudança era uma reinvidicação antiga dos associados que moram ou tem
suas produções fora do estado de São Paulo, além de caracterizar oficialmente
que a APH sempre foi sem fronteiras para produtores ou entusiastas de nosso
querido Hidromel. Além disso, para que a APH pudesse continuar operacional,
foram criadas coordenadorias para alguns setores que se comprometeram a
executarem planos de trabalho a curto prazo a serem realizados ou iniciados até o
final de 2019. Por fim, estamos agora mais presentes nas mídias sociais:
inauguramos nosso canal no Youtube (com materiais exclusivos para associados)
e no Instagram onde
esperamos sempre ter
um conteúdo com
aromas e paladares
diferenciados.
Neste número do Boletim
da APH, continuamos
com o artigo do William
Millet sobre a Filtração
do Hidromel e caminhos
que nos levam ao MAPA.
Nas notícias o grande
destaque é que temos
dois associados
medalhistas na III Copa Kylix, organizada pelos nossos companheiros da ASH, o
Alexandre Peligrini da OldPony e o Paulo Camillo da Den Vanaheim. Nosso
entrevistado deste mês é o Victor Marinho, mestre cervejeiro e hidromeleiro, e foi
graças a ele que conseguimos realizar nossa reunião em um ambiente tão
inspirador. Muito obrigado, Victor. Por fim, iniciamos uma nova coluna, “O
Nascimento do Hidromel”, onde o Paulo Camillo, vai encarar o desafio de buscar
as origens históricas da bebida que é o motivo de termos a associação.

Paulo Camillo
hidromelvanaheim@gmail.com

Espero que degustem nosso conteúdo. Saúde!

Romualdo Mu Juliatto

Romualdo Mu Juliatto

mujuliatto@gmail.com

Thiago Vassalo
thiago.vassalo@gmail.com

William Millet
wilartmil@gmail.com
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Vem aí o EAPAH 2019
Encontro Anual de Produtores Artesanais de Hidromel
Local: Brasília - DF
Dia: 07/12/2019
Mais informações e inscrições:
https://eapah2019.wordpress.com
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Notícias
III Copa Kylix de Hidromel
No último fim de semana (12 e 13 de outubro) ocorreu em
Porto Alegre/RS a terceira edição da Copa Kylix de Hidromel,
promovida pela Associação Sul Brasileira de Produtores de
Hidromel (A SH). Realizada sob os critérios do BJCP,
competiram hidromeles caseiros e profissionais. Dentre os
ganhadores, temos dois integrantes da nossa APH: Alexandre
Peligrini (OldPony Meadery - profissional) e Paulo Camillo (Den
Vanaheim - caseiro). O saldo não poderia ter sido melhor,
Alexandre leva o 1º Lugar com o seu “Oldpony Blend” entre os
comerciais. Paulo arrebata duas medalhas entre os caseiros:
2º lugar na categoria M1 (hidromel tradicional) com o seu
“Aurum” (hidromel seco com mel florada de laranjeira) e 3º
lugar entre as categorias M2/M3, com seu metheglyn
“Lágrima Escarlate” (hibisco suave).
Estamos felizes e orgulhosos em ver nossos associados
conquistarem prêmios pelo Brasil afora, demonstrando o nível
dos n o s s o s i n t e g r a n t e s.
A g r a d e c e m o s a o s a m i g o s d a A S H p e l a p a r c e r i a,
competência e seriedade na realização de uma competição
tão importante para a cultura hidromeleira do Brasil. Parabéns
à todos os ganhadores, competidores e organizadores do
evento.Confiram ao lado os resultados da competição.

Redação BAPH

Hidromel na TV
O mês foi agitado pelas bandas da hidromelaria OldPony. Além
do prêmio da III Copa Kylix, o Alexandre foi o entrevistado do
Programa “Bem da Terra” da Band TV no dia 11 de outubro. Apesar
do pouco tempo disponível, nosso confrade deu conta do serviço
e conseguiu passar o recado.
Para quem quiser ver a entrevista, basta acessar
https://tvuol.uol.com.br, digitar na busca, por exemplo a palavra
“hidromelaria”. Sobre a OldPony, https://www.oldpony.com.br.

O espaço de notícias do Boletim da APH é aberto à todos que
tenham alguma novidade, entrevistas, eventos, etc, ligados ao
hidromel e similares que queiram compartilhar. Então mandem as
suas que teremos o prazer de publicar.

V workshop internacional de meliponicultura de Ribeirão Preto
Ocorreu nos dias 14 e 15 de setembro, o V workmel, no espaço de
eventos SEB, em Ribeirão Preto - SP. O evento reuniu diversas
autoridades do Brasil e do exterior sobre criação de abelhas sem
ferrão e foi organizado pelo Prof. Ademilson Espencer do Depto.
de biologia da FFCLRP-USP, um dos maiores (se não o maior)
especialista do País no assunto. Contou com 20 palestrantes de
diversos meliponários e universidades de São Paulo, Bahia e
Colômbia, que abordaram diversos assuntos ligados à
meliponicultura, apicultura e agronegócio. Não faltou também
uma palestra sobre hidromel, que chamou bastante atenção,
pelo assunto que por si só é interessante mas também como uma
forma de agregar valor aos produtos do meliponário/apiário. O
segundo dia do evento destinou-se a debates, mesas redondas e
oficinas práticas. Difícil dizer quantas pessoas estavam presentes,
mas arrisco o número de 200 participantes. A programação
completa, fotos e reportagem da TV Thati encontram-se na
página do evento no Facebook: https://www.facebook.com/workshopmeliponicultura/

G.Demets
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No caminho do MAPA

Lemos ...

A filtração do Hidromel - Parte 2
William A. Millet
Filtros de Placas e de Discos (continuação)
Os discos podem ser acomodados em uma unidade autoportante ou cada disco
pode repousar sobre uma tela ou placa individual contra a qual é selado quando o
filtro é fechado. O liquido flui através dos discos para dentro de um coletor central ou
periférico. A vazão específica é da mesma ordem de grandeza que dos filtros a
placa; algumas unidades individuais podem ser projetadas para fornecerem vazões
de até 60 m3/h, dependendo das condições de operação. A pressão de trabalho
não ultrapassa 3,5 kgf/cm2.
Os meios filtrantes são feitos de polpa de celulose, algodão, plásticos, folhas de
papel poroso ou outros materiais. Os equipamentos são geralmente construídos em
aço inoxidável com quadros no mesmo material ou polipropileno.
A abertura dos poros determina o tamanho da partícula que pode passar. Assim,
dependendo da abertura dos poros dos discos ou das placas, esses filtros podem
operar como filtros de polimento ou para filtração mais grosseira. Um filtro provido de
meio com poros maiores remove as partículas mais grosseiras enquanto que outro
filtro com meio com poros menores faz o polimento. Esse tipo de filtração dupla pode
remover a maior parte dos microrganismos em suspensão e tornar um hidromel
límpido, brilhante e microbiologicamente estável.
Os meios filtrantes devem ser substituídos assim que atingem o ponto de saturação.
Filtros de Cartucho
Filtros de cartucho consistem em compartimentos
metálicos ou de material plástico que acomodam
um ou vários elementos filtrantes (cartuchos) que
podem ser trocados facilmente (Figuras 7 e 8). Os
cartuchos podem ser de papel, metal sinterizado,
tecidos ou feltros agulhados de materiais sintéticos
como, por exemplo, polipropileno.
O liquido a ser filtrado penetra no compartimento
sob pressão e passa pela parte externa do cartucho
na direção radial para dentro do núcleo oco por
onde sai clarificado. Os sólidos são retidos sobre o
meio filtrante.
Os cartuchos podem ser de diferentes tamanhos e
capacidades, dependendo da vazão que se precisa. Normalmente os cartuchos
não são regeneráveis, devendo ser descartados quando atingem sua saturação.
Os filtros de cartucho são limitados a serviços
de polimento, removendo quantidades muito
pequenas de sólidos. Os filtros de cartucho
tipicamente podem tratar líquidos contendo
teores de sólidos menores que 0,01% em
volume. O uso para concentrações maiores
de sólidos implica em maior frequência de
troca, o que representa uma questão
importante de custo.

O Guia do Hidromel
Artesanal
de Luis Felipe de Moraes
LF Editorial
Finalmente um livro em
português sobre nosso amado
hidromel! Apesar do título este
livro é muito mais que um
simples guia e traz nas suas 236
páginas muita informação que
não se encontra por aí. O texto
traz uma contextualização
histórica do hidromel e
mergulha nos procedimentos
detalhados de sua preparação,
esmiuçando etapa por etapa,
da escolha dos ingredientes até
o amadurecimento e
degustação do produto final.
Como não poderia deixar de
ser, traz também uma série de
receitas interessantes.
Recomendo fortemente a
aquisição deste livro que pode
ser adquirido por valores que
variam de 38 a 45 reais na
internet.

G.Demets

Filtros de Pré-Capa ou de Terra
Os filtros de pré-capa consistem em placas, discos ou tubos sobre os quais se
deposita uma camada controlada de sólido finamente dividido poroso (a pré-capa)
antes de se iniciar a filtração propriamente dita (Figura 9). Esse sólido forma a
superfície filtrante.
O sólido geralmente é a terra diatomácea, também conhecida como diatomita
(Figura 10). É constituída de esqueletos de algas unicelulares que se depositaram no
fundo de lagos quando as algas morreram, formando extensas jazidas. Esse material
também é conhecido como kieselguhr ou terra de infusórios.
Esses esqueletos são constituídos quase que exclusivamente de sílica o que lhes
confere inércia química e virtualmente não transmite sabores ou odores ao líquido
sendo filtrado.
Continua
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A diatomita se distingue como agente de filtração por que os esqueletos das algas
apresentam estrutura com inúmeras aberturas que lhes dá elevada porosidade natural. O
processamento da diatomita natural por moagem, calcinação e classificação por ar
permite atribuir propriedades diferentes adequadas à finalidade desejada, assim como
porosidade. Outros materiais também são usados como agentes de pré-capa como, por
exemplo, celulose e perlita (rocha vulcânica expandida).
Fig.9
Filtro de
A terra diatomácea age como meio filtrante quando depositada sobre uma superfície de
préapoio formando uma torta porosa. A terra suspensa em água é passada pelo filtro,
capa
quando as partículas são retidas pela malha do suporte, deixando a água passar. A
ou terra
suspensão é passada até que se atinge a espessura desejada na torta de filtração,
2
correspondente a 0,50 a 0,98 kg de sólidos por m de área filtrante.
O uso de pré-capa atende a duas necessidades:
üEvita que o meio filtrante fique obstruído pelos sólidos finamente divididos removidos da
suspensão sendo filtrada;
Figura 10 - Terra diatomácea
üAs partículas de terra diatomácea formam
pontes sobre os poros maiores do meio filtrante
que facilita a retenção das partículas do líquido
sendo filtrado.
Os filtros que utilizam apenas pré-capa se
aplicam melhor para filtração grosseira de suspensões contendo mais que 1% de
sólidos por volume antes o liquido passar para a etapa seguinte de polimento
com filtros com porosidade menor. No entanto, com seleção apropriada da
granulometria e porosidade de terra para fazer a filtração, é possível empregar
filtros de pré-capa também para polimento de filtrados.
O emprego desses filtros para polimento de líquidos com baixo teor de sólidos
(menos que 0,1% em volume) requer o uso de auxiliares de filtração para aumentar a porosidade e aumentar a velocidade
de filtração.
O auxiliar de filtração é o mesmo material empregado para fazer a pré-capa do filtro, mas é misturado ao líquido antes
deste ser filtrado (Figura 11). O auxiliar pode ser adicionado em bateladas ou de forma contínua, dependendo do processo
de filtração. No caso da batelada, adiciona-se uma quantidade pré-determinada de terra ao volume de liquido a ser
filtrado. O sólido é mantido em suspensão por agitação suave e alimentado ao filtro junto com o líquido. No caso de adição
continua, o auxiliar de filtração é dosado continuamente como sólido ou
como suspensão ao líquido sendo filtrado. A alimentação é feita de
forma controlada através de bombas dosadoras.
A adição de auxiliar de filtração forma uma camada sobre a pré-capa
junto com os sólidos do líquido sendo retidos impedindo a formação de
uma camada impermeável à passagem do líquido. A adição de auxiliar
de filtração não pode ser interrompida com risco de se formar uma
camada de baixa permeabilidade sobre a pré-capa interrompendo o
ciclo de filtração. Nenhuma quantidade de auxiliar adicionada
posteriormente pode desfazer a obstrução causada pela interrupção
de dosagem.
O auxiliar de filtração deve ser adicionado na quantidade correta. A
prática recomendada é definir a quantidade adequada mediante
testes em pequena escala. Adição de menos, contribui com final
precoce da filtração. Adição de mais, resulta em desperdício e custo elevado. Como regra geral, a quantidade de auxiliar
de filtração adicionada deve ser o dobro da quantidade de sólidos sendo removida. Essa quantidade é aceitável se a
quantidade de sólidos a ser removida é menor que 1.000 ppm (0,1%). Se houver uma quantidade maior de sólidos, o uso
de auxiliar de filtração podes ser oneroso. Nesse caso, indica-se uma primeira filtração com filtro de pré-capa ou outro tipo
para remoção do material grosseiro, seguido por filtração de polimento.
As tortas formadas no filtro são descartadas após a filtração, não havendo possibilidade de regeneração. Isso implica em
custos adicionais para descarte conforme as leis ambientais em vigor.
Continua no próximo BAPH

Caros Associados e Leitores
O Boletim Informativo da APH está no seu 4º ano de vida, com 12
números publicados (contando com esse) e passou por um
período de inatividade.
Mas uma coisa não mudou nesse tempo: a necessidade da sua
participação enviando sugestões de pautas, críticas e elogios ou
se propondo a por a mão na massa e fazer parte da equipe
editorial. Para que possamos continuar com a única publicação
periódica sobre Hidromel do país precisamos da sua ajuda.
Entre em contato pelo email: boletim.aph@gmail.com

A todos nossos apoiadores o nosso MUITO OBRIGADO!
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O Nascimento do Hidromel
A Busca da Origem da Bebida Milenar
Saudações leitores, bem vindos à nossa coluna histórica.
Aqui vamos abordar brevemente alguns fatos históricos
envolvendo o nosso tão querido néctar: o hidromel.
Produzir bebidas alcoólicas não é uma
novidade. Sua produção e consumo esteve
presente em toda história da
humanidade ocorrendo há milênios.
Estudos históricos e arqueológicos
mostram que o hidromel sempre
fora muito presente na antiguidade.
Sendo muito presente na cultura
viking (tão presente que a
mitologia nórdica trás uma
explicação para sua origem),
muitos entendem que trata-se de
uma bebida com origem
escandinava, na idade média. É
um equivoco compreensível, pois
há uma carência na divulgação e
popularização de conhecimentos
históricos dessa bebida tão maravilhosa.
Vamos fazer uma viagem para a GrãBretanha, na chamada Idade do Bronze,
também conhecido por período Neolítico, por
volta de 3000 aC. Nos chamados círculos de pedra em
Machie Moor, na ilha de Arran, onde hoje é a região da
Escócia, foram encontrados vestígios de vasos de barro
chamados de Baden, além de ânforas globulares, que
evidênciam algum tipo de bebida tradicional que se
espalhou por toda região. Nessas peças, resíduos de
cereais, pólen e mel demonstram que havia alguma
bebida onde o mel era um dos principais ingredientes, bem
como algumas especiarias/ervas que acreditava-se ter
uma função conservante na bebida. Até traços de algumas
plantas com potenciais alucinógenos são encontrados, o
que sugere algum uso ritualístico ou medicinal dessa
bebida.
Aquilo que se entendia por bebida,
naquela época e região, era
entendida como uma
combinação de fontes de
açúcares, proveniente de
grãos e, obviamente,
mel. A presença de
ervas/plantas, como a
meadowsweet
(Filipendula ulmaria)
ou frutas era
comum. Aqui cabe
u m d e b a t e.
Obviamente vamos
entender como
h i d r o m e l . O
equivalente a um
Braggot temperado.
Segue o tempo e vamos
para a idade do ferro. Por
volta do século V aC. Datado
cerca de 450 aC, um enterro foi
realizado na região da Suábia,
sudoeste da Alemanha. Um indivíduo,
cujo esqueleto dissolveu-se pelo solo ácido,
fora sepultado com seus objetos metálicos de ferro e

Paulo Camillo

bronze, que manteram-se preservados assim como o
material orgânico presente neles. Estamos falando de
alguns adornos e uma espada de ferro de 55 cm.
Dentre os objetos, um caldeirão de bronze
praticamente intacto, contendo um
resíduo escuro no fundo. Certamente
era um caldeirão muito usado, pois
havia um reparo em sua lateral,
arrebitada.
As amostras foram enviadas para
o D r. M a n f r e d R ö s c h ,
paleobotânico do Escritório de
Monumentos do Estado de
B a d e n -W ü r t e m b e r g e m
Hemmenhofeh, Alemanha. As
análises das amostras revelam
que tratava-se uma bebida
alcoólica à base de mel e plantas,
com restos de pólen,
certamente
adicionadas
c o m o
aromatizantes.
A Fi l i p e n d u l a
u l m a r i a ,
frequentemente
encontrada no
hidromel préhistórico, citado
anteriormente,
estava presente.
A presença do
caldeirão de 14
litros mostra que o
morto fora enviado
para o pós vida
com cerca de 14
litros de uma bebida
alcoólica que
demonstrava a
importância de quem a
carregava. Um guerreiro que
teve todas as suas honras
respeitadas e que alcançou o seu
mais significativo fim, estabelecer-se ao
lado de seus deuses.
Temos aqui dois fatos históricos que datam da idade do
bronze até a idade do ferro. Onde o mel, precioso
alimento, é um elemento essencial na elaboração de
bebidas alcoólicas desde o neolítico.
Produzir hidromel é antes de mais nada uma conexão
com aquilo que há de mais ancestral em nós, homosapiens: a modificação da natureza. Hidromel e a
humanidade. Onde há mel, há hidromel!
Referências:
!U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n - M i l w a u k e e :
https://sites.uwm.edu/barnold/2016/07/15/a-death-in-swabia/
!Nelson, Max; The Barbarians Beverage: A History of Beer in Ancient
Europe

5

Boletim da APH

Perfil
O entrevistado deste número é o Victor Marinho, nosso
associado, hidromeleiro, mestre cervejeiro e sócio da
cervejaria Dádiva.
(BAPH) Como vai Victor? Primeiramente nós do BAPH
agradecemos por ter aceito nosso convite. Mas conte-nos um
pouco de como começou a Dádiva e quais foram os principais
obstáculos ou dificuldades que vocês enfrentaram?
(Victor) Olá. A Dádiva, começou há quase 6 anos, com a Luiza
Tolosa com outros dois sócios que logo sairam da sociedade. Eu
comecei a dar consultoria há 5 anos, fiquei 3 anos
nesta função, depois como gerente de
produção e há 2 anos como sócio
efetivamente. Com relação as dificuldades, o
problema é que o mercado é muito oscilante,
principalmente com relação a propostas. As
tendências do mercado de cerveja
artesanal mudam muito a cada 6 meses. O
que aconteceu conosco foi quando
começamos, investimos na tecnologia de
garrafas e um ano depois o mercado foi
migrando para latas. Outro problema que
enfretamos, foi o aumento de impostos
para bebidas alcoólicas e
consequentemente a elevação dos preços
da maioria dos produtos. Então, estamos
sempre de olho nas tendências do mercado,
que é muito difícil em nosso setor. Outra
grande dificuldade para o planejamento de
um negócio é o excesso de burocracia e a falta
de transparência nas leis, neste caso, acho que
todas as indústrias sofrem com isso.
(BAPH) Qual a produção atual e qual a abrangência da
operação?
(Victor) Produzimos em torno de 60 mil litros/mês, mas já
chegamos a produzir 85 mil litros no final do ano passado.
Então, houve uma redução de 30 à 40 % na produção este
ano. Temos 3 modelos de negócio: o primeiro é produção e
distribuição Dádiva. O segundo, a produção para ciganos
onde o cliente nos passa a receita, produzimos e vendemos o
lote todo, depois ele se encarrega da distribuição. E a mais ou
menos dois anos começamos uma operação híbrida, onde
nós produzimos e distribuimos para alguns ciganos. Neste
caso, o investimento é nosso e pagamos royalties a eles, o
que diferência do modelo cigano tradicional. Há 6 meses
começamos uma operação de distribuição de outros
produtos. E o hidromel é um deles e neste
caso começamos com o OldPony, mas não
só hidromel,temos também sidra, vodka,
charutos e outros,
(BAPH) E o hidromel? Como entrou em sua vida e como está a
produção? Já pensam em produção em larga escala?
(Victor) Eu faço hidromel desde 2010, a cerveja comecei em
2009. E sempre foi hobby até seis meses quando começamos
com essa nova distribuição. Temos registro para produção de
hidromel na Dádiva e já estamos com uma produção de um
lote teste. Mas pensamos em fazer produções apenas sazonais
e não produções regulares, pelo menos para este momento.
Sempre gostei muito de hidromel e principalmente dos Show
Meads, por incrível que pareça. Nas minhas levas sempre faço
variações de leveduras, pois gosto muito das delicadezas da
fermentação, os aromas, equilíbrio de corpo e de álcool. Gosto
destas pequenas variações que o Show Mead pode ter e isso
gera muita complexidade. Esse é quase um pensamento indo
para um vinho branco, com as nuances de aroma utilizando
praticamente o mesmo insumo sempre.
(BAPH) De que forma você acha que o hidromel pode crescer
no mercado brasileiro? E na sua opinião, qual consumidor tem
mais a ver com o hidromel: de cervejas artesanais ou de vinhos?
(Victor) Se a gente pensar que inicialmente o hidromel pode ter
mais semelhanças com o mundo do vinho, na prática é outra. A
tendência de mercado do próprio hidromel acompanha muito
mais o mundo cervejeiro. Isso por conta da quantidade de

adjuntos que a gente pode colocar e a complexidade de
processos, de técnicas, de estilos e de receitas. Ele tem uma
tendência igual da cerveja artesanal e acho que o mercado
que acompanha essa tendência é o americano. E o mercado
cervejeiro brasileiro já faz há anos: acompanha o americano. O
hidromel está indo na mesma linha. O top de cervejarias
americanas também são hidromelarias. Todos os beergeeks
estão conhecendo cada vez mais o hidromel e estão ficando
“viciados”. O que é muito legal. Então é isso, apesar de parecer
que o público do vinho pode entender mais e estar
acostumado com intensidade alcoólica, o
crescimento e a semelhança maior vem do
mercado cervejeiro.
(BAPH) Sua família possui uma editora e
recentemente lançaram o livro do Luís Felipe
de Moraes, “O Guia do Hidromel”. Poderemos
esperar em breve uma editora que abrirá
portas para edições semelhantes? Contenos mais a respeito desse lançamento e dos
planos futuros.
(Victor) Quando eu comecei a fazer cerveja,
hidromel e até final de 2011 eu trabalhava
publicando livros. Meu pai tem uma editora
de livros de física, química e matemática
para ensino superior e eu sempre quis publicar
l i v r o s d e b e b i d a s c o m o u m t o d o.
Recentemente, quando eu resolvi auxiliar meu
pai novamente e vi tinha uma série de amigos
que queriam publicar livros, então iniciamos com
um título de hidromel, que foi o do Luís. Esse foi o
primeiro livro brasileiro de produção de hidromel bem
bacana (nota do BAPH: na nossa coluna “Lemos” temos a
descrição do Guia do Hidromel). Depois, a própria editora
lançou um livro de microbiologia aplicado para cerveja, mas
que boa parte dos conceitos básicos, que estão no início do
livro, se aplicam a qualquer levedura ou tipo de fermentação,
então dá para a gente tirar muita coisa deste livro para o
mundo do hidromel. E o terceiro que lançamos, o Botecando e
Harmonizando, de harmonização de cerveja com pratos do
Ronaldo Rossi, é superbacana também. Esses são os três
primeiros livros desta nova linha, a gente quer publicar mais
livros e estamos super abertos para todos que quiserem
publicar livros sobre alimentos e bebidas. É só entrar em
contato comigo.
(BAPH) Novamente muito obrigado e deixamos aberto
o espaço para suas considerações finais.
(Victor) Eu que agradeço e gostaria de
registrar, que para mim, estes movimentos de
associações como a APH, podem eventualmente
acontecer desmotivações. Isso é normal. Eu vivi isso na Acerva
Paulista, não estou dizendo que é correto, apenas que é normal
acontecer. Mas o que eu digo para vocês é que não temos que
desanimar. Uma associação depende de pessoas, às vezes
meia dúzia de pessoas que são sócias. Todos, às vezes, tem
problemas pessoais, excesso de trabalho e a coisa pode ficar
um pouco desmotivante. Mas apesar disso tudo, quando tem
os encontros, vale a pena os esforços. Ficamos muitas vezes
bitolados no lado de divulgação do mercado e da cultura e
esquecemos de nos encontrar para justamente trocarmos
experiências. A minha mensagem final para a APH e para os
associados é que temos que nos fortalecer, mas pensando em
um ambiente agradável. Vamos fortalecer o hobby, nos
encontrar para um leva coletiva, para uns cursos mais técnicos,
mas pensando que esse é o hobby de todo mundo e é isso que
a gente gosta. Vamos fazer coisas gostosas como se encontrar
para tomar uma. Por que, acima de tudo o hidromel, como a
cerveja, é uma coisa gostosa, uma coisa que gente gosta de
fazer e não podemos perder isso.
Email: vmarinho@cervejariadadiva.com.br
Instagram e Facebook: victorpmarinho
https://www.livrariadafisica.com.br
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