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A

Natureza
é energia
PURA!

S

omos uma empresa integrada à
natureza, fazemos parte do ciclo de
energia, respeitando o meio ambiente
por meio de uma gestão consciente dos recursos que
utilizamos em todos os processos de produção do
chimarrão e tereré.
Prezamos por tudo o que é natural, saudável, correto
e justo. Por isso trabalhamos há tanto tempo com o
chimarrão, um produto que leva saúde todos os dias para
milhares de pessoas e pode ser cultivado resgatando áreas
degradadas, recuperando o solo e florestas. Ajudamos
plantando árvores nativas e frutíferas, recuperando
nascentes e riachos e realizamos a cobertura
verde do solo. Com isso, animais silvestres
voltam a se fazer presentes.
Todo esse bem e essa energia estão
nos veios das folhas que compõem o
chimarrão Tertúlia. Aliamos tecnologia
a isso tudo, em todos os processos, desde
o campo até a embalagem, pensando
que essa energia deve chegar até a sua
cuia. Todo trago é especial, chega até mesmo a ser
doce, um amargo levemente doce, fruto dos nutrientes
presentes em cada folha, pois assim é a natureza,
nos dá de volta tudo o que fazemos por ela.
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Tudo em nossos produtos é natural e nada
passa despercebido por nossas equipes treinadas,
elas cuidam e respeitam os pés de erva-mate,
colhendo somente as folhas maduras durante a poda,
além de descartar qualquer impureza que se faça
presente. Logo após, em tempos recordes, conseguimos
levar a erva-mate in natura para iniciar o processo
de beneficiamento, sem dar chance alguma para que
qualquer nutriente escape das folhas.
Assim que é sapecada e esses nutrientes são fixados na
erva-mate já damos sequência ao processo, beneficiando
um produto de extrema qualidade, no mesmo dia já
embalamos, em diversos sistemas de embalagem, os quais
você vai conhecer neste catálogo.
Quando a marca Tertúlia aparece na sua vida, esteja
certo que ela traz consigo um conceito de vida
exemplar, por isso, você pode confiar, Tertúlia é
mais qualidade em seu chimarrão!
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Foto: Produto Moagem Grossa

»» Por conter quase todos os nutrientes necessários ao nosso organismo, a erva-mate é
considerada um alimento quase completo;
»» É estimulante da atividade física e mental, atuando beneficamente sobre os nervos e
músculos e eliminando a fadiga;
»» A ação estimulante do mate é prolongada, sem deixar efeitos colaterais ou residuais
como a insônia e irritabilidade;
»» Atua sobre a circulação, acelerando o ritmo cardíaco e harmoniza o funcionamento
bulbo-medular;
»» Age sobre o tubo digestivo, facilita a digestão e favorece a evacuação e micção;
»» Por possuir antioxidantes é considerada um ótimo remédio para pele e reguladora
das funções do coração e da respiração, além de fornecer importante papel na
regeneração celular.
Fonte: Anuário Brasileiro da Erva-Mate, 1999. Gazeta.

»» Presença de cafeína e antioxidantes que ajudam na eliminação da celulite e no combate
ao envelhecimento precoce.
Fonte: Jornal Hoje da Rede Globo, de 3 de março de 2009.

Principais benefícios
da erva-mate
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CHIMARRÃO TERTÚLIA TRADICIONAL
Produto de excelência!
A Tertúlia nasceu em 1987 e se caracteriza
como um produto de excelência. Sua
cor esverdeada e sabor inigualável são
resultados de um processo de fabricação
limpo, saudável e que respeita o meio
ambiente por meio da gestão dos recursos
naturais, além do rigoroso processo de
seleção da matéria-prima.

Composição

Padrão PN1

Cor predominante

Tipo de envase

Granulagem

Validade

Folhas de erva-mate,
(Ilex paraguariensis)

Mínimo em 70% de folhas
e máximo de 30% de outras
partes do ramo

Verde natural das
folhas

Papel

Fina

6 meses

Peso
Líq.
(kg)

Quant. por
embalagem
(un)

Dados técnicos
Erva-mate chimarrão Tertúlia 1kg
Medidas (mm)
Comp.

Larg.

Altura

Peso
Bruto
(kg)

Pacote selado

120

65

190

1,023

1

Erva-mate chimarrão
Tertúlia 1kg (10x1)

Fardo papel

340

255

190

10,300

10

10

10

10

7896394600154

Erva-mate chimarrão
Tertúlia 1kg (20x1)

Fardo papel

580

310

190

20,640

20

20

5

10

7896394600147

Cód.

Produto

Embalagem

36

Erva-mate chimarrão
Tertúlia 1kg

2
1

Lastro

Camadas

EAN/DUN

-

7896394600024

NCM 09030090

Erva-mate chimarrão Tertúlia 500g
81

Erva-mate chimarrão
Tertúlia 500g

Pacote

95

58

150

0,515

0,5

3

Erva-mate chimarrão
Tertúlia 500g (20X500)

Fardo papel

380

280

160

10,375

10

20

10

7896394600017
10

7896394600161
NCM 09030090

Observações:

Para um melhor chimarrão utilize água entre 65º C e 70º C.
Por se tratar de um produto natural, pequenas
variações de cor e sabor podem ser observadas
de lote para lote.
Sem adição de açúcar. Não contém glúten.

Conserve em local seco e arejado.
Após aberto, mantenha o produto sob refrigeração
e consuma-o preferencialmente em até 30 dias.
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CHIMARRÃO TERTÚLIA LAMINADA
Mais qualidade e praticidade!
A Erva-mate Tertúlia Laminada possui a mesma qualidade
da embalagem Chimarrão Tertúlia Tradicional. O que a
diferencia é a embalagem com tecnologia de laminação.
Esse sistema de selagem garante melhor rigidez para
o pacote, mais resistência ao impacto, rasgamento
e perfuração. Por estes motivos é mais prática de se
manusear e permite ao consumidor utilizar em situações
como viagens, camping e passeios.
Aproveite e leve o chimarrão Tertúlia para qualquer lugar!

Composição

Padrão PN1

Cor predominante

Tipo de envase

Granulagem

Validade

Folhas de erva-mate,
(Ilex paraguariensis)

Mínimo em 70% de folhas
e máximo de 30% de outras
partes do ramo

Verde natural das
folhas

Laminada

Fina

6 meses

Peso
Líq.
(kg)

Quant. por
embalagem
(un)

Dados técnicos
Medidas (mm)
Comp.

Larg.

Altura

Peso
Bruto
(kg)

Pacote

125

60

200

1,018

1

Fardo papel

440

340

130

10,280

10

Cód.

Produto

Embalagem

104

Erva-mate chimarrão
Tertúlia Laminada 1Kg

102

Erva-mate chimarrão
Tertúlia Laminada 1Kg
(10X1)

Lastro

Camadas

EAN/DUN

-

10

8

7896394600369

10

7896394600376
NCM 09030090

Observações:
Para um melhor chimarrão utilize água entre 65º C e 70º C.
Por se tratar de um produto natural, pequenas
variações de cor e sabor podem ser observadas
de lote para lote.
Sem adição de açúcar. Não contém glúten.

Conserve em local seco e arejado.
Após aberto, mantenha o produto sob refrigeração
e consuma-o preferencialmente em até 30 dias.
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CHIMARRÃO BOMBA DE OURO
O sabor artesanal da erva-mate!
Muitas pessoas não trocam por nada um chimarrão
feito com erva-mate de maior granulagem. De preparo
ágil e trago leve graças à moagem grossa, adquire um
sabor artesanal muito apreciado pelos amantes de um
bom chimarrão.
Com sua erva-mate moída grossa, a Bomba de Ouro
é o resultado do conhecimento e da tradição de quem
sempre fez e continua fazendo a melhor erva-mate
chimarrão. Ervais nativos e cultivados se misturam
neste produto, símbolo da união que nasce quando a
cuia passa de mão em mão.

Composição

Padrão PN1

Cor predominante

Tipo de envase

Granulagem

Validade

Folhas de erva-mate,
(Ilex paraguariensis)

Mínimo em 70% de folhas
e máximo de 30% de outras
partes do ramo

Verde natural das
folhas

Papel

Média grossa

6 meses

Peso
Líq.
(kg)

Quant. por
embalagem
(un)

Dados técnicos
Medidas (mm)
Comp.

Larg.

Altura

Peso
Bruto
(kg)

Pacote

120

70

185

1,023

1

Fardo papel

370

260

185

10,310

10

Cód.

Produto

Embalagem

83

Erva-mate chimarrão
Bomba de Ouro 1Kg

4

Erva-mate chimarrão
Bomba de Ouro 1Kg
(10X1)

Lastro

Camadas

EAN/DUN

-

10

10

7896394600055

10

7896394600178
NCM 09030090

Observações:
Para um melhor chimarrão utilize água entre 65º C e 70º C.
Por se tratar de um produto natural, pequenas
variações de cor e sabor podem ser observadas
de lote para lote.
Sem adição de açúcar. Não contém glúten.

Conserve em local seco e arejado.
Após aberto, mantenha o produto sob refrigeração
e consuma-o preferencialmente em até 30 dias.
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CHIMARRÃO TERTÚLIA SUPREMA
Qualidade sem limites!

Fruto de um paciente trabalho realizado ao longo de mais de 60 anos, sementes selecionadas
de árvores centenárias deram origem a exemplares verdadeiramente excepcionais, usados
para formar ervais inteiros. O resultado é um produto único!
A qualidade sem limites da Tertúlia Suprema vem justamente de sua produção limitada. São
usados em seu beneficiamento somente ervais com três anos ou mais de maturação, para
que os ramos e as folhas da planta possam ter uma renovação completa, cheia de nutrientes
que conferem ao produto um sabor encorpado e inigualável.
A Suprema é envasada com tecnologia ATM (Atmosfera Modificada), preservando essas
características, sem deixar a erva-mate compactada!

Composição

Padrão PN1

Cor predominante

Tipo de envase

Granulagem

Validade

Folhas de erva-mate,
(Ilex paraguariensis)

Mínimo em 70% de folhas
e máximo de 30% de outras
partes do ramo

Verde natural das
folhas

Laminada ATM

Fina

12 meses

Camadas

EAN/DUN

Dados técnicos
Medidas (mm)
Comp.

Larg.

Altura

Peso
Bruto
(kg)

Pacote ATM

130

70

190

1,028

1

Erva-mate chimarrão
Tertúlia Suprema 1Kg
(10X1)

Caixa
papelão

348

280

190

10,555

10

10

11

10

7896394600031

Erva-mate chimarrão
Tertúlia Suprema 1Kg
(15X1)

Caixa
papelão

415

350

190

15,805

15

15

6

7

7896394600048

Cód.

Produto

Embalagem

50

Erva-mate chimarrão
Tertúlia Suprema 1Kg

52

54

Peso
Líq.
(kg)

Quant. por
embalagem
(un)

Lastro

-

7896394600352

NCM 09030090

Observações:
Para um melhor chimarrão utilize água entre 65º C e 70º C.
Por se tratar de um produto natural, pequenas
variações de cor e sabor podem ser observadas
de lote para lote.
Sem adição de açúcar. Não contém glúten.

Conserve em local seco e arejado.
Após aberto, mantenha o produto sob refrigeração
e consuma-o preferencialmente em até 30 dias.

8

ATM

significa Atmosfera Modificada.

Trata-se de um dos mais modernos sistemas de embalagem de produtos, uma tecnologia sem igual, superior ao já
tradicional sistema a vácuo.
Na ATM, o sistema a vácuo é apenas parte do processo de cuidado com o produto. Já é de conhecimento
de todos que os alimentos envelhecem, e o grande responsável por isso é o oxigênio. Quando se retira o
oxigênio por meio do processo de vácuo, o alimento ganha mais longevidade e também qualidade, pois
mantém suas propriedades nutritivas por mais tempo.
Inicialmente o sistema ATM faz o mesmo processo do a vácuo, retirando todo oxigênio de dentro da
embalagem, o resultado é uma erva-mate durinha, bastante firme, assim como acontece na Tertúlia Alto
Vácuo. Na Tertúlia Suprema, é adicionado nitrogênio. Além de mudar a sensação ao toque, deixando a
erva-mate soltinha e macia, o nitrogênio acrescenta uma dose a mais de manutenção dos nutrientes
da erva-mate. É por esse motivo que a cor, o aroma e o sabor da Suprema são superiores, além é claro,
da seleção dos ervais, dos cuidados na hora da colheita, e das folhas e ramos selecionados e utilizados na
produção da Tertúlia Suprema.
Ocasionalmente algumas embalagens podem ficar com a consistência um pouco mais firme, isso ocorre
porque durante o processo de transporte o produto pode ser submetido a temperaturas mais altas.
O resultado é um produto de qualidade Suprema, sem concorrentes, para paladares extremamente exigentes.

Respeito à
natureza

Tecnologia de
embalagem

Sem adição
de açúcar
Maior
porcentagem
de folhas

Produção
limitada

Ervais
selecionados

Cor, aroma e sabor
preservados por
mais tempo

Quando você escolhe a
Tertúlia Suprema, fique
tranquilo, está escolhendo um
produto diferenciado!

Pés de erva-mate
maturados
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CHIMARRÃO TERTÚLIA ALTO VÁCUO
Qualidade por muito mais tempo!
Um produto de excelência, que se diferencia pela sua cor,
aroma e sabor. Para que estas características se mantenham
autênticas, a Tertúlia buscou o que a tecnologia pode oferecer
de melhor. Com sistema de envase a vácuo, as propriedades da
erva-mate são preservadas por muito mais tempo, conferindo
ao produto as características do dia de sua fabricação.

Composição

Padrão PN1

Cor predominante

Tipo de envase

Granulagem

Validade

Folhas de erva-mate,
(Ilex paraguariensis)

Mínimo em 70% de folhas
e máximo de 30% de outras
partes do ramo

Verde natural das
folhas

Laminada alto
vácuo

Fina

12 meses

Camadas

EAN/DUN

Dados técnicos
Medidas (mm)
Comp.

Larg.

Altura

Peso
Bruto
(kg)

Pacote alto
vácuo

125

70

200

1,023

1

Caixa
papelão

390

355

200

15,745

15

Cód.

Produto

Embalagem

124

Erva-mate chimarrão
Tertúlia Alto Vácuo 1Kg

125

Erva-mate chimarrão
Tertúlia Alto Vácuo 1Kg
(15X1)

Peso
Líq.
(kg)

Quant. por
embalagem
(un)

Lastro

-

15

6

7896394600062

7

7896394600086

NCM 09030090

Observações:

Para um melhor chimarrão utilize água entre 65º C e 70º C.
Por se tratar de um produto natural, pequenas
variações de cor e sabor podem ser observadas
de lote para lote.
Sem adição de açúcar. Não contém glúten.

Conserve em local seco e arejado.
Após aberto, mantenha o produto sob refrigeração
e consuma-o preferencialmente em até 30 dias.
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CHIMARRÃO TERTÚLIA MOAGEM GROSSA
O sabor artesanal da erva-mate!
Muitas pessoas não trocam por nada um
chimarrão feito com erva-mate de maior
granulagem. De preparo ágil e trago leve
graças à moagem grossa, adquire um sabor
artesanal muito apreciado pelos amantes
de um bom chimarrão. Com envase a
vácuo, as propriedades e características
naturais da erva-mate se preservam por
muito mais tempo.

Composição

Padrão PN1

Cor predominante

Tipo de envase

Granulagem

Validade

Folhas de erva-mate,
(Ilex paraguariensis)

Mínimo em 70% de folhas
e máximo de 30% de outras
partes do ramo

Verde natural das
folhas

Laminada alto
vácuo

Média grossa

12 meses

Dados técnicos
Medidas (mm)
Cód.

Produto

Embalagem

127

Erva-mate chimarrão
Tertúlia Alto Vácuo
Moagem Grossa 1Kg

128

Erva-mate chimarrão
Tertúlia Alto Vácuo
Moagem Grossa 1Kg
(15X1)

Peso
Bruto (kg)

Peso
Líq.
(kg)

Comp.

Larg.

Altura

Pacote alto
vácuo

125

70

195

1,023

1

Caixa
papelão

390

370

195

15,775

15

Quant. por
embalagem
(un)

Lastro

Camadas

EAN/DUN

-

15

6

7896394600079

7

7896394600482

NCM 09030090

Observações:

Para um melhor chimarrão utilize água entre 65º C e 70º C.
Por se tratar de um produto natural, pequenas
variações de cor e sabor podem ser observadas
de lote para lote.
Sem adição de açúcar. Não contém glúten.

Conserve em local seco e arejado.
Após aberto, mantenha o produto sob refrigeração
e consuma-o preferencialmente em até 30 dias.
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TERERÉ MATE FRIO NATURAL
Um novo sabor para sua vida!
O Mate Frio foi desenvolvido para proporcionar um sabor inigualável a outras bebidas. Para isso, as folhas
de erva-mate sofrem um processo de envelhecimento natural a fim de atribuir o sabor do mate às bebidas
geladas. Na sua composição, possui um alto percentual de folhas.
Prepare com água, sucos naturais de maracujá, limão, abacaxi, entre outros, você vai adorar!

EMBALAGEM
COM ZÍPER!

Composição

Cor predominante

Tipo de envase

Granulagem

Validade

Folhas de erva-mate,
(Ilex paraguariensis)

Verde natural envelhecido
das folhas

Laminada com zíper

Grossa

12 meses

Dados técnicos
Medidas (mm)
Comp.

Larg.

Altura

Peso
Bruto
(kg)

Saco zíper

160

90

270

0,515

0,5

Caixa papelão

405

275

210

6,485

6

Cód.

Produto

Embalagem

49

Erva-mate tereré
Mate Frio Natural
500g

5

Erva-mate tereré
Mate Frio Natural
500g (12X500)

Peso
Líq.
(kg)

Quant. por
embalagem
(un)

Lastro

Camadas

-

12

9

EAN/DUN

7896394600109

10

17896394600106

NCM 09030090

Observações:

Por se tratar de um produto natural, pequenas
variações de cor e sabor podem ser observadas
de lote para lote.
Sem adição de açúcar. Não contém glúten.

O Mate Frio possui alto percentual de folhas em sua composição,
pois são nelas onde se encontram a maioria dos nutrientes.
A erva-mate não estraga, apenas altera
sua cor e sabor à medida que envelhece.
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TERERÉ MATE FRIO LIMÃO
Refrescância, sabor e saúde!
O Mate Frio com aroma de limão possui as mesmas características do Mate Frio Natural, com o sabor do
limão. É um produto totalmente natural, pois a natureza nos dá o sabor que precisamos. É mais refrescância
com mais saúde!

EMBALAGEM
COM ZÍPER!

Composição

Cor predominante

Tipo de envase

Granulagem

Validade

Ilex paraguariensis,
Citrus limonum L.

Verde natural envelhecido
das folhas

Laminada com zíper

Grossa

12 meses

Dados técnicos
Medidas (mm)
Cód.

Produto

Embalagem

Comp.

Larg.

Altura

Peso
Bruto
(kg)

Peso
Líq.
(kg)

48

Erva-mate tereré
Mate Frio Limão
500g

Saco zíper

160

90

270

0,515

0,5

6

Erva-mate tereré
Mate Frio Limão
500g (12X500)

Caixa papelão

405

275

210

6,485

6

Quant. por
embalagem
(un)

Lastro

Camadas

-

12

9

EAN/DUN

7896394600116

10

17896394600113

NCM 09030090

Observações:

Por se tratar de um produto natural, pequenas
variações de cor e sabor podem ser observadas
de lote para lote.
Sem adição de açúcar. Não contém glúten.

O Mate Frio possui alto percentual de folhas em sua composição,
pois são nelas onde se encontram a maioria dos nutrientes.
A erva-mate não estraga, apenas altera
sua cor e sabor à medida que envelhece.
Além da erva-mate, todos os aromas são naturais.
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TERERÉ MATE FRIO HORTELÃ
Mais sabor para suas bebidas favoritas!
O Mate Frio com aroma de hortelã aguça o sabor do tereré. Você pode preparar somente com água bem
gelada e desfrutar deste sabor ou acrescentar outras bebidas como sucos e chás. Não há uma regra de
preparo e por isso você pode inventar maneiras diferentes. É mais sabor para suas bebidas favoritas!

EMBALAGEM
COM ZÍPER!

Composição

Cor predominante

Tipo de envase

Granulagem

Validade

Ilex paraguariensis,
Mentha piperita L.

Verde natural envelhecido
das folhas

Laminada com zíper

Grossa

12 meses

Dados técnicos
Medidas (mm)
Comp.

Larg.

Altura

Peso
Bruto
(kg)

Saco zíper

160

90

270

0,515

0,5

Caixa papelão

405

275

210

6,485

6

Cód.

Produto

Embalagem

42

Erva-mate tereré
Mate Frio Hortelã
500g

7

Erva-mate tereré
Mate Frio Hortelã
500g (12X500)

Peso
Líq.
(kg)

Quant. por
embalagem
(un)

Lastro

Camadas

-

12

9

EAN/DUN

7896394600130

10

17896394600137

NCM 09030090

Observações:

Por se tratar de um produto natural, pequenas
variações de cor e sabor podem ser observadas
de lote para lote.
Sem adição de açúcar. Não contém glúten.

O Mate Frio possui alto percentual de folhas em sua composição,
pois são nelas onde se encontram a maioria dos nutrientes.
A erva-mate não estraga, apenas altera
sua cor e sabor à medida que envelhece.
Além da erva-mate, todos os aromas são naturais.
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TERERÉ MATE FRIO MENTA
Naturalmente saudável e deliciosamente refrescante!
O Mate Frio com aroma de menta traz o sabor de outra erva refrescante, pertence à mesma família da
hortelã, porém é mais suave e menos picante. Com mais folhas, o tereré Mate Frio faz a diferença no verão.
Naturalmente saudável e deliciosamente refrescante!

EMBALAGEM
COM ZÍPER!

Composição

Cor predominante

Tipo de envase

Granulagem

Validade

Ilex paraguariensis,
Mentha arvensis L.

Verde natural envelhecido
das folhas

Laminada com zíper

Grossa

12 meses

Dados técnicos
Medidas (mm)
Cód.

Produto

Embalagem

Comp.

Larg.

Altura

Peso
Bruto
(kg)

Peso
Líq.
(kg)

46

Erva-mate tereré
Mate Frio Menta
500g

Saco zíper

160

90

270

0,515

0,5

8

Erva-mate tereré
Mate Frio Menta
500g (12X500)

Caixa papelão

405

275

210

6,485

6

Quant. por
embalagem
(un)

Lastro

Camadas

-

12

9

EAN/DUN

7896394600123

10

17896394600120

NCM 09030090

Observações:

Por se tratar de um produto natural, pequenas
variações de cor e sabor podem ser observadas
de lote para lote.
Sem adição de açúcar. Não contém glúten.

O Mate Frio possui alto percentual de folhas em sua composição,
pois são nelas onde se encontram a maioria dos nutrientes.
A erva-mate não estraga, apenas altera
sua cor e sabor à medida que envelhece.
Além da erva-mate, todos os aromas são naturais.
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TERERÉ MATE FRIO BOLDO E MENTA
Uma dose a mais de refrescância!
O Mate Frio com aroma de boldo e menta leva a sensação de refrescância para outro nível, além de somar
diversos benefícios para a saúde provenientes do boldo. Nos dias mais quentes não há nada melhor, o boldo
e menta possui uma dose a mais de refrescância para o seu verão!

EMBALAGEM
COM ZÍPER!

Composição

Cor predominante

Tipo de envase

Granulagem

Validade

Ilex paraguariensis,
Mentha arvensis L.
Peumus boldus

Verde natural envelhecido
das folhas

Laminada com zíper

Grossa

12 meses

Dados técnicos
Medidas (mm)
Cód.

Produto

Embalagem

Comp.

Larg.

Altura

Peso
Bruto
(kg)

Peso
Líq.
(kg)

43

Erva-mate tereré
Mate Frio
Boldo e Menta
500g

Saco zíper

160

90

270

0,515

0,5

44

Erva-mate tereré
Mate Frio
Boldo e Menta
500g (12X500)

Caixa papelão

405

275

210

6,485

6

Quant. por
embalagem
(un)

Lastro

Camadas

-

12

EAN/DUN

7896394600451

9

10

17896394600458

NCM 09030090

Observações:

Por se tratar de um produto natural, pequenas
variações de cor e sabor podem ser observadas
de lote para lote.
Sem adição de açúcar. Não contém glúten.

O Mate Frio possui alto percentual de folhas em sua composição,
pois são nelas onde se encontram a maioria dos nutrientes.
A erva-mate não estraga, apenas altera
sua cor e sabor à medida que envelhece.
Além da erva-mate, todos os aromas são naturais.
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Ervais próprios garantem procedência e controle da
qualidade, além de possibilitar a reconstrução de áreas
degradadas, pois é um dever de toda empresa preservar
o meio ambiente.
A natureza sempre prospera, basta
permitirmos que o ciclo da vida aconteça.

17

18

19

A palavra Tertúlia significa uma reunião entre amigos ou
familiares, onde as poesias, os cantos, os causos e as danças
se inflamam, fazendo do galpão a ardente chama das tradições
gaúchas. Nelas, não faltam o trago de pura, o saboroso
churrasco e o amargo chimarrão!

Ervateira Marca Ltda. Linha Encruzilhada Ouro, Jaborá - Santa Catarina. CEP: 89.677-000
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3526-1198

www.tertulia.com.br

contato@tertulia.com.br

/TertuliaBrasil

@ervamatetertulia

Erva-mate Tertúlia

