
O ano de 1986 foi mar-
cado por uma série de ati-
vidades e procedimentos 
destinados à emancipação 
municipal do Distrito de Er-
nestina. Após intensa campa-
nha de esclarecimento e di-
vulgação ocorreu no dia 6 de 
agosto de 1986 uma impor-
tante reunião no Salão Paro-
quial da Comunidade Evan-
gélica na Vila Ernestina. 

Compareceram lideran-
ças e população em geral da 
área a ser emancipada. Ao 
longo dos debates e expla-
nações foram ressaltadas e 
explicadas as determinações 
contidas na Lei Complemen-
tar nº 1, de 9 de novembro de 
1967. Lei federal estabele-
cendo os requisitos mínimos 
para emancipação municipal 
e a forma da consulta plebis-
citaria.

Participaram da reunião 
119 pessoas, todas morado-
ras e com domicílio eleitoral 

na área a ser emancipada. 
Foi eleita por aclamação a 
Comissão Pró-Emancipação 
do Distrito de Ernestina e 
parte do Distrito do Pulador, 
a diretoria era formada por 
Jaime Gonçalves da Silva, 
Presidente, Odir Gentil Ferst 
como Vice-presidente, Ma-
rico Alfredo Ferst como 1º 
secretário, Paulinho Eugênio 
Goedel como 2º Secretário, 
João Cláudio Goedel como 

1º Tesoureiro e Gelson Ireno 
Arend como 2º Tesoureiro.

Conselho fiscal era for-
mado por Clareci Neckel, 
Lauro Lindolfo Penz e Ben-
no Gnich.

A 27 de novembro de 
1986 a Comissão encami-
nhou o seu credenciamen-
to conforme Processo nº 
8.755/86-8. A 20 de agosto 
de 1987 solicitou a autoriza-
ção para realização da Con-

sulta Plebiscitária, Processo 
nº 5.075/87-4. Consulta de-
vidamente autorizada na for-
ma do Processo nº 5.788/87-
0, de 9 de setembro de 1987, 
do Projeto de Lei nº 171/87 e 
da Lei nº 8.356 de 22 de se-
tembro de 1987.

No dia 13 de dezembro de 
1987 ocorreu a Consulta Ple-
biscitária e no dia 20 de de-
zembro de 1987 foi procedi-
do o escrutínio. No Cartório 

Aniversário de 34 anos
Eleitoral da 33ª Zona Elei-
toral, no Fórum da Comarca 
de Passo Fundo, às 17 horas, 
reuniu-se a Junta Apuradora 
presidida pelo Juiz Eleitoral 
Dr. Marcel Esquivel Hoppe. 
Realizada a apuração, foram 
proclamados os seguintes 
resultados, total de eleitores 
inscritos foi de 1.815, total 
de votos sim foram de 1.192, 
total de votos não 43, total de 
votos em branco 6, total de 
votos nulos 3, abstiveram-se 
571, total de eleitores que 
votaram 1.244.

Com base nesses nú-
meros foi declarada a ma-
nifestação favorável à 
emancipação municipal de 
Ernestina. Durante o perío-
do 1986-1988, ocorreram no 
Rio Grande do Sul mais de 
uma centena de movimentos 
emancipacionistas, dos quais 
oitenta e oito lograram êxi-
to, entre eles o município de  
Ernestina.

Área de Camping, aluguel

de cabanas, escola náutica,

acesso para embarcações, 

tudo para o seu lazer.

ao município e a todos
os munícipes pela
passagem desta data.

Parabéns

Fone (54) 3378.1128 - Ernestina/RS
Fone (54) 3338.9088 - Tio Hugo/RS

11 de abril, dia especial
para todos os munícipes 

ernestinenses.

Ernestina 34 anos

Foto área de Ernestina
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O futuro de uma cidade justa

e digna para todos é construída

 lado a lado com cada cidadão.

AAnnooss

Parabéns
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Câmara Municipal de Vereadores de

Ernestina

Os vereadores e funcionários parabenizam o município de

Ernestina e seus munícipes pelos 34 anos de emancipação 

politico-administrativa. Que os próximos anos sejam de

prosperidade, desenvolvimento e de muitas alegrias para

todos os Ernestinenses e para aqueles que muito contribuem

para o progresso e engrandecimento desta cidade!

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERNESTINA

Ajudar sua comuni-
dade é algo que vem de 
família para Izolde Pe-
reira Silva, seu avô era 
uma espécie de faz tudo 
sempre visando ajudar a 
comunidade, sua mãe foi 
professora quando tinha 
apenas 15 anos e seu pai 
fez o primeiro loteamen-
to para a prefeitura. Nas-
cida e criada na cidade de 
Ernestina, vinda de uma 
família com dez filhos, 
seis mulheres e quatro 
homens, acompanhou o 
crescimento de perto e 
sempre tendo exemplos 
dentro de casa de como 
ajudar a comunidade.

Fundadora do grupo 
de coral que existe des-
de 1991, Izolde em uma 
visita a Tio Hugo acabou 
conhecendo um grupo e 
teve a ideia de trazer para 
a cidade e desde então 

sempre esteve envolvida. 
Em 1994 acompanhou a 
fundação do grupo de ter-
ceira idade, e a pedido da 
então primeira dama por 
falta de participantes aca-
bou se envolvendo com o 
grupo.

Com a emancipação 
veio o crescimento e as 
melhorias, principalmen-
te na questão da saúde, 
“Meu pai cedeu o terre-
no para fins hospitalares 
e esse hospital funciona 
com as pessoas vindo de 
longe para se consultar, 
contando com médico 
bom e assim durou muito 
anos. Se juntou as comu-
nidades e os pais da Ode-
te Schimitz eram muito 
participativos.”. Conta 
Izolde.

Opções de empregos 
eram poucas, relembra 
Izolde, com a maioria 

indo ajudar os pais na 
roça ou plantar e colher 
batata como no caso dela. 
Outras ainda conseguiam 
um emprego de babá, mas 
as opções eram limitadas. 
Muito diferente dos dias 
de hoje, onde se encon-
tra mais opções dentro do 
próprio município.

Junto com a eman-
cipação veio o aumento 
do comércio, “vieram 
pessoas a morar para cá, 
aumentou mercado que 
não tinha antes, tinha só 
bodegas como o pesso-
al chamava, ficou mais 
acessível. Agora está tudo 
muito mudado e acredito 
que tenha espaço para 
mudar e crescer ainda 
mais.”.

Muito ligada com a 
comunidade, um exem-
plo que veio de dentro 
da própria família, Izolde 

conta que seu pai sempre 
comprou as coisas quan-
do tinha dinheiro, se não 
tem não compra e repas-
sou esse ensinamento 
para seus filhos. Acredita 
que se não tivessem feito 
assim, não teriam chega-
do aonde chegaram. 

Izolde teve a oportu-
nidade de estudar fora, 

A visão de quem viu o início
entretanto por conta da 
morte de um irmão aca-
bou perdendo a oportu-
nidade. Nascida e criada 
em Ernestina, viu pessoas 
passarem, ficarem e irem 
embora mas, uma coisa 
se manteve, a necessida-
de de ajudar a sua comu-
nidade algo que veio de 
dentro de casa.
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Sto Antônio do Planalto

pelos seus 30 anos

cidade que supera desafios com

olhar para o futuro, tendo como

base e orgulho o seu passado.

Parabéns

(54) 3378-1109 / 99991-1643

Parabéns aos Munícipes 

que também fazem parte

 d e s t a s  c o n q u i s t a s !

Parabéns Ernestina!

Ernestina

34Anos

Dia  1 1  de  Abri l  2022

Rosane Goedel, 60, 
vive no município de 
Ernestina desde que 
nasceu, tendo visto o 
pai participar da co-
missão de emancipa-
ção, então sempre que 
possível tentou ajudar 
sua comunidade. Pre-
senciou o crescimento e 
desenvolvimento da ci-
dade ao longo das déca-
das, desde empregos até 
aumento da população.

 Naquela época 
as opções de emprego 
eram precárias, com 
as pessoas tendo que ir 
buscar em outras cida-
des mais opções, “Em-
prego não se tinha tanto, 
tinha que ir buscar fora, 
mas se vivia da agri-
cultora (...) não era do 
meu tempo, mas, tinha 
uma fábrica de cerveja 

artesanal aqui e eram 
as próprias pessoas da 
cidade que trabalhavam 
nela.”.

 Com a emanci-
pação em 1988 vieram 
às mudanças e melho-
rias, principalmente na 
parte de saúde e educa-
ção. Segundo conta Ro-
sane a educação sempre 

foi boa, mas, melhorou 
e a cidade aumentou 
não apenas em popula-
ção como também no 
comércio com a vinda 
de lojas de construção, 
joalherias, mercados, o 
posto de combustível e 
tudo acabou se moder-
nizando com o tempo. 

 Acessível. Essa 

é palavra para definir o 
que se tornou Ernesti-
na após a emancipação 
do município, ficando 
mais acessível princi-
palmente na parte da 
saúde, “Antes tinha as 
coisas básicas como va-
cinas, injeção nas crian-
ças e depois veio o pos-
to de saúde e se trouxe 
laboratórios, exames, 
pediatra, ginecologista, 
clinico geral, dentista 
e tudo mais acessível 
a população dando um 
salto muito grande. Se 
você precisar de um 
exame mais difícil e ter 
que levar a porto alegre, 
existe a possibilidade e 
ajuda para isso.”. Conta 
Rosane.

 O maior hobby 
nos finais de semana era 
assistir o clube de fute-

bol, e quando o jogo era 
em outra cidade se aca-
bava indo de caminhão 
relembra Rosane. Ás 
vezes tinha uma reu-
nião dançante de tarde, 
outras festas eram a fes-
ta de São José e a Festa 
do Colono, mas, as op-
ções eram limitadas e 
tudo difícil para ir por 
conta da precariedade 
de transporte. 

  Comemorando 
seus trinta e quatro anos 
de emancipação, Ernes-
tina passou a receber 
pessoas e não apenas a 
ver suas pessoas indo 
para outros lugares. 
Fruto de muito trabalho 
e dedicação, o municí-
pio se desenvolveu e se-
gue se desenvolvendo e 
tem tudo para continuar 
a crescer. 

“Tudo se tornou mais acessível” 

Parabéns Ernestina pelos seus 34 Anos 

de muitas histórias e conquistas, temos 

orgulho de fazer parte dessa cidade tão bela.

Ernea 
34 Anos

Ernea 34 Anos

É dia de homenagear um povo que carrega

em sua história belas páginas de lutas e

conquistas.
11 de Abril 

Ernea 3344  AAnnooss

Parabéns Ernestina

pelos seus 34 anos

de muitas conquistas,

temos muito orgulho

de fazer parte desta

terra. Paréns

Anos

FETAG

dos Trabalhadores Rurais de

Ernestina.  Com extensão de

base em Tio Hugo. Parabeniza.

Ernestina pelos seus 34 anos 

de conquistas e desenvolvimentos.

SINDICATO DOS
TRABALHADORES RURAIS DE

ERNESTINA 
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Ernestina
Parabens

Pelos seus

34 Anosde emancipacao
@danimagarinusloja

Loja física em Ernestina-RS
Enviamos para todo o Brasil

Ernestina 34 Anos
A equipe do Posto Luizinho

parabeniza o Município de

Ernestina e todos os seus 

munícipes, nos orgulhamos em

fazer parte desta história

contr ibu in do  para  o  seu

desenvolvimento.

Ernea

34Anos

CASA DE CARNES

Nossa equipe parabeniza Ernestina e todos

os seus munícipes pela passagem desta

data tão importante.34Anos

11/04

Ernestina 34 anos Ernestina 34 anos

IzoldeRosane



Ernestina 34 anos

Vena Francisca Baumgratz 
vive sua vida inteiro na cida-
de de Ernestina, filha de pais 
agricultores, também acabou 
seguindo pelo mesmo cami-
nho além de ter sido vereadora 
entre os anos de 2001 e 2005, 
e 2016 e 2020. Nascida e cria-
da no município, Vena acom-
panhou de perto o desenvolvi-
mento e crescimento sempre 
tentando ajudar sua comunida-
de o máximo possível.

Se nos dias de hoje existe 
transporte para ir até o colégio, 
Vena conta que na sua época 
era tudo de a pé, “a gente ia à 
escola que tínhamos lá perto 
de casa, que ficava a dois qui-
lômetros, a pé e voltávamos a 
pé também e não tinha tudo 
que tem hoje e tanto que eu 
e mais alguns da comunidade 
vinha mós até a cidade (Er-
nestina) a pé, as vezes os pais 
traziam, mas era muito difícil 
para as pessoas estudarem por-
que não havia meio de trans-

Ajudar a comunidade se tornou 
frequente

porte.”.
As opções de lazer tam-

bém eram escassas, com as 
pessoas tendo quase que uni-
camente o futebol de alternati-
va. O Clube São Paulo realiza 
seus jogos todos os domingos 
a tarde, relembra Vena, e a 
comunidade se juntava como 
dava para acompanhar as par-
tidas, seja de a pé, seja indo de 
caminhão ou trator. Quando 
o time jogava em outra cida-
de, acabava ficando mais di-
fícil para Vena e suas amigas 
verem os jogos, pela falta de 
transporte na época.

 Com a emancipação 
vieram as melhorias e para 
Vena o que se desenvolveu 
mais rapidamente foram as es-
tradas, “logo foram as estradas 
porque logo o pessoal daqui 
herdou uma patrola e come-
çaram a organizar um pouco 
melhor as estradas, naquela 
época não se tinha sem pedra 
e as pessoas que vendiam leite 

acabavam tendo que utilizar o 
trator em dias de chuva por-
que os caminhões não passava 
então dali para frente começa-
ram a organizar mais as estra-
das.”.  

 Vereadora por dois 
mandatos, Vena diz que apren-
deu bastante durante esse tem-
po e sempre trabalhando em 
prol para a comunidade, “a 
gente sempre trabalhou aquilo 
que o prefeito mandava para 
nós e tudo que era bom para 
nosso povo de Ernestina a 
gente sempre aprovou, sempre 
trabalhou para isso.”.

 Vislumbrando o futu-
ro, Vena acredita que o muni-
cípio está no caminho certo, 
porém, é necessário continu-
ar mudando e crescendo para 
que sempre surjam mais em-
pregos para a população. 
Comparando com o passado, 
o comércio aumentou assim 
como as oportunidades já que 
naquela época as opções se 

restringiam quase que exclusi-
vamente a agricultura. 

 Vivendo sua vida in-
teira na cidade de Ernestina, 
Vena desde muito nova sem-
pre tentou ao máximo ajudar 
sua comunidade seja na área 

de política ou através de ou-
tros meios. Hoje com 59 anos, 
continua mantendo o mesmo 
empenho de quando era mais 
jovem, sempre acreditando 
que o município irá crescer e 
se desenvolver cada vez mais.
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Vivendo no município 
de Ernestina desde seus 
sete anos, Odete Possa 
Schimitz, agora com 76, 
acompanhou de perto a 
emancipação e crescimen-
to da cidade ao longo das 
décadas. Durante 25 anos 
foi professora além de ter 
feito parte da secretaria de 
saúde durante um tempo. 

Para o município con-
seguir crescer era necessá-
rio muito trabalho e união, 
e era isso que se encontra-
va naquela época conta 
Odete, “Existia uma uni-
dade entre todos, não foi 
uma época fácil porque 
não se tinha nada, mas, a 
gente tinha que sentar jun-
to para ver e discutir o que 
iria fazer.”.

Procurada para fazer 
parte da secretaria da saú-
de, de começo resistiu à 

 O Crescimento no olhar de quem viveu e viu 

ideia, porém, com o tem-
po acabou aceitando. “O 
que me vinha à cabeça 
quando se falava de saúde 
era o Hospital São Vicen-
te, Hospital dos olhos e o 
que eu iria fazer quando 
precisasse encaminhar al-
guém. A gente queria aju-
dar, então aceitei e fomos 
em frente e acabei apren-
dendo e aprendi muito.”.

As dificuldades eram 
imensas, além de o trans-
porte era precário, era 
necessário aprender o sig-
nificado mais amplo da 
palavra saúde e foi isso 
que Odete fez. Descobrin-
do que saúde também é 
qualidade de vida e não 
só apenas doença, aca-
bou tendo que fazer coisas 
que antes nem imaginava 
como pesquisar em hos-
pitais sobre a condição de 
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Ernestina 34 anos

Nossa homenagem 
para quem acredita 

nesta terra.

34 anos 
Ernestina
Paréns 

Fotografia: Fábrica de Sonhos

Nossa homenagem 

para quem acredita 

nesta terra.

Parabéns Ernestina
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Mateus
Fone: (54) 99641-9192

Ernestina/RS

Paréns
Ernestina

34AnosParabéns Ernestina
pelos seus 34 anos. 
É motivo de orgulho
fazer parte desta terra. 

Não está longe de nós, quem esta junto a Deus!
(54) 9.9999-3143 ou (54) 9.9638-3228 - Plantão 24hs

34Anos

saúde dos pacientes.
Não foi apenas a Odete 

que aprendeu os detalhes 
do que significa saúde, a 
população também aca-
bou tendo que aprender. 
“Contratamos dois dentis-
tas, dois jovens e um deles 
era de Tapejara, eles fa-
ziam de tudo para nos tra-
zermos saúde pública para 
o município. O povo que-
ria atendimento clínico, 
eles nos ajudaram muito 
com os alunos nas esco-
las, mas, o pessoal queria 
mais o tratamento e claro 
tinha que ter também e 
com o tempo fomos todos 
aprendendo junto.”.

Apesar de estar traba-
lhando oficialmente com 
a secretaria da educação, 
Odete conta que ajudava 
com a parte da saúde, “no 
início a gente trabalhou 

muito junto, eu e a Nair 
que era da secretaria de 
educação, tanto que fica 
mais junto com ela aju-
dando a planejar a edu-
cação do que a planejar a 
saúde porque a educação 
era o meu chão e o muni-
cípio foi se desenvolven-
do assim.”.

Odete viu o crescimen-

to do município tanto den-
tro da sala de aula quanto 
atuando junto da secreta-
ria da saúde, e viu muito 
desenvolvimento ocor-
rer ao longo das décadas. 
Tendo a união do povo 
como um dos pontos mais 
fortes desse crescimento, 
Ernestina comemora seus 
34 anos.

tudo de perto

Odete

ARARAS
Tenda das 

(54) 98138-7385
RS 153 KM 156 - Esquina Penz

Ernestina
Paréns 

Anos

UNIVERSO

NOVAL
Materiais de higiene e limpeza

Pedidos pelo
Whatsapp

(54) 99919-8047

Tele entrega grátis
dentro da cidade.

Av. Fernando Duderstadt,
nº206 - Ernestina/RS

Ernestina
Paréns 

34Anos
Dia 11 de r

11 de abril de 2022

 Fone: (54) 99689-7566

Parabéns Ernestina, 34 anos!

 

Nos orgulhamos em fazer parte 

desta história.

Rua Afonso Kaipper, 82Distrito Industrial Ernestina

FLORICULTURA

Nós da Funerária São José

parabenizamos Ernestina

pelos seus 34 anos de

conquistas e histórias.

Vena



O território onde hoje si-
tua-se Ernestina está povoado 
por seres humanos faz mais de 
12 mil anos. Quando na ter-
ceira década do século 17 os 
primeiros europeus, “homens 
brancos”, os jesuítas, chega-
ram à região as matas estavam 
habitadas por parcialidades 
Jê ou Tapuia e os campos por 
parcialidades guaranizadas. Os 
Jê ou Tapuia de então são an-
cestrais dos atuais Kaingáng. 
As parcialidades guaranizadas 
integravam o grande grupo Tu-
pi-Guarani. Os Jê ou Tapuia, 
selvícolas, habitantes da sel-
va, mostraram-se resistentes a 
ser reduzidos pelos jesuítas ou 
outros missionários cristãos. 
Ao contrário os Tupi-Guarani 
e as etnias por eles influen-
ciadas aceitaram com relativa 
facilidade ser reduzidos, o que 
na linguagem da época sig-
nificava catequização cristã e 
aprendizagem de ofícios, práti-
cas e cultura europeias. A ação 
missionária configurou-se em 
aculturação e enculturação 
forçadas. Os padres de Cia. de 
Jesus, Societas Iesu, com sede 
provincial geral em Assunção, 
Paraguai, atuaram junto aos 
Tupi-Guarani e guaranizados.

 No século 17 subdividiram 

Dos Primórdios ao final do século 19
o atual estado do Rio Grande 
do Sul em três áreas, denomi-
nadas províncias missionárias, 
Uruguai, Tape e Ibia, de acor-
do com os grupos étnico-lin-
guísticos que as compunham. 
Divisão arbitrária e imprecisa, 
exemplo disso, a Redução de 
Santa Thereza em Passo Fundo 
e a Redução de São Joaquim 
em Soledade, Tape, a Redução 
de São Carlos em Carazinho, 
Uruguai. Na área Ibia não fo-
ram implantadas reduções. 
Indígenas da área Ibia foram 
transmudados para reduções 
das províncias Tape e Uruguai. 
A Redução dos Pinheirais* 
e dos Ervais* consagrada à 
Santa Thereza d’Avila foi ofi-
cialmente fundada no Natal 
de 1632 junto às nascentes do 
Igay (Rio Jacuí) e do Curiti 
(Rio Passo Fundo). No mês de 
março de 1633 o Padre Fran-
cisco Ximenes, considerado 
fundador da missão, transmu-
dou os índios reduzidos a ju-
sante do Rio Jacuí para a área 
que veio a ser conhecida como 
Pessegueiro. A esses índios da 
tribo do cacique Guaraé foram 
agregados ibiangaras do Rio 
Guaporé. A sede da redução 
ficou localizada no atual dis-
trito do Pulador, município de 
Passo Fundo. Também referi-

da como “do Igay” a redução 
estendia-se, beirando o Rio Ja-
cuí, até parte do atual território 
do município de Ernestina.

Pinheiro brasileiro, Arau-
caria angustifolia, em Tupi-
-guarani denominado Curiti.

Erveira, a árvore da er-
va-mate, Ilex paraguariensis, 
em Tupi-guarani denominada 
Congonha ou Caa.

No final de 1636 o bandei-
rante paulista Antônio Raposo 
Tavares atacou a Redução de 
São Joaquim, índios catequi-
zandos que não foram aprisio-
nados refugiaram-se em Santa 
Thereza. Em junho de 1637 
Raposo Tavares estava de re-
torno a São Paulo conduzindo 
grande quantidade de índios 
reduzidos e apreciável botim 
de guerra. No Natal de 1637 
André Fernandes, no comando 
de um destacamento da bandei-
ra de Raposo, assenhorou-se 
da Redução de Santa Thereza 
e expulsou os dois jesuítas, Pe. 
Francisco Ximenes, vigário, e 
Pe. João de Salas, coadjutor. 
De acordo com o relato dos je-
suítas a redução contava com 
cerca de 4.000 índios, 500 ca-
beças de gado vacum, além de 
suínos e caprinos. Fernandes 
não destruiu a sede da redução, 
mandou construir paliçada e 

fortim. Lavouras, hortas, po-
mares e criação de gado foram 
mantidas usando o trabalho 
dos índios instruídos pelos je-
suítas. O empreendimento, sob 
o nome de Arraial do Igay, foi 
adaptado para servir de entre-
posto de apoio às bandeiras 
que se dirigiam ao Sul na prea-
ção de índios reduzidos.

André Fernandes, cristão 
novo, permaneceu no Arraial 
do Igay por quatro anos. Os 
bandeirantes paulistas perma-
neceram por mais de 30 anos 
no Arraial. A denominação 
“Pessegueiro” que mais tar-
de foi aplicado à toda área da 

Redução dos Pinhais e Ervais, 
depois Arraial Bandeiran-
te, é provável referência aos 
pomares, implantados pelos 
jesuítas e conservados pelos 
paulistas, onde eram produzi-
das frutas, com predominância 
do pêssego, em espanhol du-
rasno, donde durasnal citado 
em relatórios dos inacianos. 
Assim Durasnal foi traduzido, 
Pessegueiro. A Erva-Mate era 
o principal produto de que a 
Companhia de Jesus dispunha 
para suas trocas comerciais 
com Buenos Aires. Parte da 
Erva-Mate era exportada para 
a Europa.

Ernestina 34 anos

Atenção para as ofertas do SC Mercado
 rede super útil para esta Sexta e sábado.
 

Parabéns a esta cidade

de povo forte e trabalhador,

rica em história e cultura.

É dia de homenagear um

povo que carrega em

sua história belas páginas

de lutas e conquistas.

Dr. Tarcisio Zottis
Fone: (54) 99981 - 2732
Rua Alfredo Eitelwein 

Rua Fernando Duderstadt, 90 - Ernestina/RS

 escritorio.innova@hotmail.com

Fone: (54) 3378-1006

54 98404-7489 - Ernestina/RS

Boteco do Deidi 

dia especial para todos os

munícipes ernestinenses.

11 de abril,

Desejo que o seu Natal seja brilhante de 
alegria, iluminado de amor, paz e harmonia. 

Feliz Natal e ótimo 2019!

Parabéns Ernestina pela passagem de 
seu aniversário. Nos orgulhamos

em fazer parte dessa história. 

Ernea 3344  AAnnooss

ATENDIMENTO POR AGENDAMENTO:

(54) 99605 - 4320

Rua Ernesto Goedel, 333
Ernestina/RS

Minha cidade, meu lar, hoje

comemoro seu aniversário

com orgulho porque na suas

ruas encontra a minha paz

Parabéns


