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51583

Bom dia para todos n?s e que possamos aprender viver nossos dias como se fossem o
?ltimo de nossas vidas p?s na verdade o futuro e incerto e s? deus tem o controle sobre
ele... quero escrever minha m?e aurora Marques de Freitas na promo??o do dia das m?es
encanto e joalheria esmeralda e eu nas demais promo??es Cleiton de Freitas de arruda
02090389001 lajeado moinhos

19683

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, M?e Marisa
Delazeri. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria
Esmeralda e Encanto FM

41268

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, Marisa Delazeri.
Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

88618
Bom dia, tudo bem? Sou Helo?sa Bettio de Travesseiro/RS. Gostaria de colocar minha
m?e Marin?s De Maman Bettio no sorteio da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO. Quem sorteia um Vale-joia de R$ 1.500,00 para minha m?e ? a Joalheria
Esmeralda e a Encanto.

53491
Olaa gostaria de participar da promo??o: O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO.
Nome: SILVIA PRESTES MATTES . M?e: SULANI MARIA PRESTES . cidade :
LAJEADO. PERGUNTA: QUEM DA UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 para sua m?e?
Resposta: joalheria esmeralda e encanto.

44750
Bom dia. Sou Patrick Possebon, de Arcoverde - Carlos Barbosa, quero inscrever minha
m?e Juliana Zuanazzi Possebon, na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Quem
d? um vale-j?ia de R$1.500 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

69489
Boa noite Quero participar da Promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lorenzo Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome de minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encantooooo

45785
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lucas Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos : Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

52299
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Marlisa Maria Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ?
Gentilha Arossi Fontana: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

03475

Ol?, meu nome ? Brenda Schmidt Menezes, de Lajeado, quero colocar o nome da minha
m?e Silvana Schmidt na promo??o minha m?e vale ouro. Resposta de quem d? um vale
compras de 1500,00 para minha m?e ?: Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM. Boa
sorte para minha m?e, bjs turma da Encanto

49034
Oi? encanto bom dia sou Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o
do dia das m?es pra minha m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor que compras
de 1500 reais ? ?Encanto FM e joalheria Esmeralda????

17712
Oi meu nome ? Valentina Wulfing sou de estrela e quero colocar minha m?e na promo??o
do dia das m?es o nome dela ? Gilvane luzia dos Santos Wulfing de estrela e a resposta ?
encanto fm e joalheria esmeralda

33371
Oi me nome ? Andr? Elmo Schwingel e sou de Laje3 quero participar da promo??o
Cora??o de M?e vale ouro. Que dA uma joia Nome da m?e Loiva Irimgartd Schwingel.
quem da a joia ? R?dio Encanto FM e Joalharia Esmeralda.

65199
Ol?, sou a Julia Nunes Pinheiro, de Santa Clara do Sul, filha de Rosalda de F?tima
Pinheiro, gostaria de participar da promo??o: Quem d? um vale-j?ia de R$ 1500,00 para a
sua m?e? Resposta: joalheria Esmeralda e radio Encanto. Ab

93133
Boa tarde, meu nome ? Grasiela Viviane Bergmann sou de Lajeado e gostaria de
inscrever minha m?e Noeli Maria Bergmann na promo??o o cora??o da minha m?e vale
ouro. A resposta da pergunta ? joalheria Esmeralda Encanto FM. Obrigada!!! Amu essa
r?dio
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43242
Bom dia meu nome ? Lucas Bertoncelli de Souza de Fontoura Xavier gostaria de escrever
minha m?e Suzana Bertoncelli de Souza na promo??o Minha M?e Vale Ouro da Radio
Encanto Fm com Joalheria Esmeralda

25659
Oii! Quero participar da promo??o de dia das m?es. Sou Anamaria Garibotti Lapinscki e a
minha m?e ? Rosele Dalcorso Garibotti. Somos da cidade de Lajeado. A resposta ?
Encanto Fm e Joalheria e ?tica Esmeralda!

57220
Boa tarde. Aqui ? a Candida Dalisa M?ller de Forquetinha, minha m?e ? Jurema Silvestra
M?ller. Quero participar da promo??o Quem d? um vale-joia de R$ 1500,00 para a sua
m?e? Resposta ?: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

66469
Boa tarde Merlin ? o Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela e quero colocar minha m?e
na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro ??Darl?ia Carine Gay e quem da esse
super presente ? joalheria Esmeralda e ENCANTO FM ??

17006
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

90766
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

76631
Boa tarde sou o Ycaro de morais Flores de Fontoura Xavier gostaria de cadastrar minha
m?e Cyntia Regina Pires de Morais na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da
Encanto FM e joalheria Esmeralda.

16250
Cora??o da minha m?e vale ouro,eu vilmare da Silva Santiago , minha m?e Denira da
Silva Santiago de Roca Sales quem sorteia um vale compras no valor de 1,500 reais pra
minha m?e joalheria esmeralda e encanto fm

02946
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

68099
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

21170
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

55736
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

74927
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

16459
Quero participar da promo??o: Cora??o da minha m?e vale ouro. Meu nome ? Eduarda
Lu?sa Noll Forster. De Santa Clara do Sul. Nome da minha m?e ? Greice Ta?s Noll.
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto

64714
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

76066
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

68043
oii aqui ? a camilly Santos da Costa de lajeado olarias quero colocar minha m?e D?bora
Santos da Silva na promo??o de dia das m?es meu cora??o vale ouro com a encanto e
joalheria esmeralda
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84398
Bom dia, ? o Arthur de S?o Roque, Palmas quero colocar minha m?e Gisele Aparecida da
Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, porque quem d? um cora??o de
ouro ? joalheria esmeralda e encanto FM

17334

Bom dia quero inscrever minha mae nelsi weber de venancio aires para participar do
sorteio , quem manda ? sua filha silvani weber de venancio aires . Quem ta o presente ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM e um forte abra?o a tds vcs ai, pois estamos tomando
um chima eu e meu marido Giovani e o lucas que ainda esta no meu ventre mas ja
acompanha vcs abra?os

56661
Oii, sou a Tamara Davies de Lajeado e quero inscrever minha m?e Maria Beatriz de Boer
na promo??o de dia das m?es, quem me um val? j?ia de 1500,00 para sua m?e? resposta
Joalheria esmeralda e Encanto FM

37889
Ola quero inscrever-se na promo??o do dia das m?es.....Sofia de Castro, Arroio do Meio,
M?e V?nia de Castro. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta:
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

62084
Bom dia..aqui ? o Marcos Hillesheim de lajeado. Gostaria de inscrever minha esposa
Karine Hillesheim na promo??o no dia das m?es..cora??o de m?e vale ouro Encanto FM e
joalheria Esmeralda.

26151
Aqui e o Lucas Dalla Vecchia, quero cadastrar minha m?e Delcy Teresinha Dalla Vecchia
pra concorrer na promo??o do dia das m?es, s? podia ser uma promo??o da Encanto e
joalheira Esmeralda.

83675
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

14384
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

29626
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

32710
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e vai adorarrr

32096
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

62997
Oi galera da encanto vcs fazem minha tarde muito mais feliz sou o andrew Henrique
Nunes Jorge e quero colocar minha m?e na promo??o cora??o de m?e vale ouro encanto
e joalheria esmeralda 54 999644439 valeu

97909
Boa tarde meu nome ? Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha
mulher que tamb?m ? m?e na promo??o do dia das m?es.E quem t? dando o presente ? a
joalheria Esmeralda e a Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o??

25229
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

06240
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

23569
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

82450
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm
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72709
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

40575
Bom dia Adriano, quero concorrer ao kit, Tiago Augusto bruinsma de Lajeado, tbm quero
colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda.

73217
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

49340
Oi sou Daiana Cristina Werle de Cruzeiro do Sul quero colocar a minha m?e Maria geneci
da Silva quem sorteia um vale- joia de R$, 1.500, 00 para a sua m?e?, resposta Joalheria
esmeralda e encanto fm

56826
Bom dia meu nome. ? J?ssica da Silva Rosa e quero participar da promo do dia das m?es.
Minha m?e se chama Neusa Tavares Fermino . minha m?e vale ouro encanto FM e
joalheira Esmeralda bjaoo pra vcs

76164
Promo??o: O Cora??o da minha m?e vale Ouro - Alciane Gallon de Anta Gorda - Nome
m?e: Nelci M. Alessio Gallon - Quem d? uma vale-j?ia de R$1.500,00 para a sua m?e?
Joalheria Esmeralda e Encanto

17440
Bom diaaa sou a Jussara Elesabete da fonseca de Venancio Aires quero colocar minha
mae Sibela dos Santos na promo?ao cora?ao da minha mae vale ouro da encanto e
joalheria esmeralda

77996
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

31900
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

92367
Oi bom dia sou Gilvane wulfing de Estrela e quero participar da promocao do dias das
Maes nome dela e Teresinha dos santos de Estrela e a resposta e Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda??????????

94456
Oii ? o Marcos Paulo de Bom Retiro do Sul eu queria colocar minha noiva Giselle Cristhine
Pereira Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto! Valeuuu

96615
Oi Encanto.Sou Larissa Maccalli Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e
Rejane Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

68434
Ol?. Gostaria de participar da promo??o do dia das m?es. Simoni Selma Follmann. M?e
No?mia Elizabeth Follmann. Picada Augusta CRUZEIRO DO SUL. Encanto FM e
Relojoaria Esmeralda. ??

62500
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

81013
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

85768
Bom dia! M?e Lu?sa de Ara?jo Schulte, 35 anos de Lajeado, filho Artur Luiz Schulte, 6
anos de Lajeado. Queremos participar da promo??o do Dia das M?es com a Jolheria
Esmeralda e Encanto FM!

19161
Boa tarde meu nome ? Benjamin Weber de Jesus de arroio de meio gostaria de inscrever
minha m?e Daniela Ant?nia Weber na promo??o quem d? um vale de 1.500,00 joalheria
esmeralda e encanto FM bjos a todos
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18902
Boa tarde meu nome ? Gerson Pereira dos Santos quero escrever o nome da minha
esposa Dirce Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da
joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

47852
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es...minha m?e vale ouro.... M?e Cl?udia
Herrmann hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e
esmeralda

45312
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

02577
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

62237
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

74938
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

35287
Oi encanto aqui ? a Andrieli K. de Lima eu gostaria de por a minha m?e Elaine K. de Lima
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto e joalheria e ?tica esmeralda

94333
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

37936
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

33197
Oi aqui ? a brenda Casagranda franchini quero escrever Minha m?e Luciane Casagranda
franchini de liga alegre caravagio mu?um 051996073671a resposta ? joalheria esmeralda
e encanto fm

19563
Boa noite! Sou a Vanessa Sulzbach de Estrela e minha m?e se chama Maria Madalena
Sulzbach. Quem da um vale j?ia de 1.500 R$ para sua m?e? Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda.

44176
Bom dia Meu nome ? Kauana Viana de S?rio RS eu queria colocar minha m?e Marisa
Cristina da Silva Rosa.Na promo??o do dia das m?es. ?Da Encanto FM e Relojoaria
Esmeralda ????

56766
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

02014
Bom Dia ...Meu nome ? Leandro Cristian Kohler e quero colocar a minha m?e Fabiane
Eckhardt de Arroio do Meio na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria
Esmeralda..Porque minha m?e sim vale Ouro... Obrigado...

16885
Meu nome ? Brah?lli eu sou de lajeado quero escrever o nome da minha m?e Dirce
Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e vale oro promo??o joaleria
esmeralda e r?dio Encantofm

97342
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

75231
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

66226
Boa Tarde Sou Emilly Baldissarelli Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro Nome
da minha m?e: Eliane Meotti Baldissarelli Parceria Encanto Fm e Relogiaria Esmeralda

54168
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

51395
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.
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83666
Bom dia! Sou a Andressa Fedrizzi de Pouso Novo gostaria de colocar minha m?e,
Valentina de Siqueira na promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro , joalheria
Esmeralda e r?dio Encanto...

32165
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

83296
Boa tarde Marilyn aqui ? a Sarah de Fontoura Xavier queria colocar minha m?e Maria
Cristina da Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
com a encanto FM.Manda a uma m?sica do Marrom five pra ela

76033
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

26622
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

79911
Bom dia teta sou Josiane Silveira de Lajeado coloca minha m?e Denise Nicolini Kussler na
promo??o dia das m?es.O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

44468
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha sogra Rosalina Haubert Pereira
Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e
Encanto! Valeuuu

89122
? o Lu?s Ot?vio Sulidario de Encantado, telefone 997936737, quero colocar minha m?e
Cristiane F?tima Hunning na promo??o do dia das m?es. Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

60925
Nome: Ulyana da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

30236
Nome:Ulysses da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

08284
Boa tarde encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha
m?e Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

79827
Oi aqui ? a lavinia vit?ria gianezini de encantado coloca minha m?e Simone gianezini na
promo??o o cora??o da minha M?E Vale ouro da encanto Fm e joalheria esmeralda

78089
Gerson Lu?s beuren, de Santa Clara do sul, o nome da minha m?e ? Elis?ngela Beuren....
Quem sorteia um vale-joia de r$1.500.00 para sua m?e? ? a joalheria esmeralda e
encanto.

53597
Aqui e a Margarete e a minha m?e ? a Nelci Schmitt de Imigrante, quero participar da
PROMO??O, quem d? mais joias pra sua m?e. Resp. Encanto FM e joalheria
ESMERALDA.

82405
Oi meu nome ? La?s Andressa Gon?alves Bom quero inscrever minha m?e Muriel
Gon?alves dos Santos na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da joalheria
esmeralda

40326
Oi meu nome ? Wesley Leonardo Baum e quero botar a minha m?e Anelise Marlise Auler
Baum na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda

28536
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

17693
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

34660
Bom dia Adriano! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

66472
Liziane Marques Goncalves quero colocar minha mae Salete Marques de Sao Gabriel pra
participar da promocao minha mae vale ouro...resposta joalheria e otica esmeralda e
encanto fm...??????

50891
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra
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54224
Benjamin Weimer Jacinto de Teut?nia quer cadastrar a Mam?e Sibele Cristina Weimer na
promo??o de Dia das m?es. Quem da esse vale para minha m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto FM. ????????????????

10648
Bom dia ...meu nome ? R?mulo Cucioli gostaria de colocar minha m?e Rejane Cucioli de
Mucum na promo??o do dia das m?es. Obrigada. Promo??o ?tica esmeralda e ENCANTO
FM

07657
Laura Yasmin Scherer do Jardim do cedro lajeado quero colocar minha m?e Elaine
Loraine kollet do Jardim do cedro participar da promo??o do dia das m?es esmeralda e
encanto fm

56238
Oiii! ? eu bora l? minha m?ezinha querida tamb?m tem que estar nessa promooo!
CRISTINA ROSA DOS SANTOS CIDADE ALTA. VEN?NCIO AIRES joalheria e ?tica
esmeralda!!!! BJS ? TODOS D? ENCANTO

27534
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

05000
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

31470
Oi aqui ? o Pedro Augusto Gianezini de Encantado coloca minha m?e Simone Gianezini
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da Encanto FM e joalheria esmeralda

93760
aqui eh o Lucas de Lajeado. queria participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO pra minha m?e Marie Jane Martins. E a resposta eh: JOALHERIA
ESMERALDA e ENCANTO FM(A melhor)

59169
Bom dia tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

82865
Sou o Fernando Henrique dos Santos de Mu?um quero p?r a minha m?e Marilaine Silva
dos Santos na promo??o das m?es quem sorteia um vale j?ia ? joalheria esmeralda e
encanto

77426
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria e ?tica Esmeralda.

91335
Bom dia Teta! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

66162
A Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

53460
Bom dia !Aqui ? o Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha m?e
na promo??o do dia das m?es .Quem t? dando o presente ? a joalheria Esmeralda e a
Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o .??????????????????

17957
Regina Schneider de Arroio do meio. Quero colocar minha m?e Marlise limberger na
promo??o do dia das m?es. O cora??o da minha mae vale outro, joalheria esmeralda e
encanto fm

46073
O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO NOME: Dani Cristina Girardi. CIDADE:
Marques de Souza. Quem d? um vale J?ia de R$1.500,00 p/ a sua m?e? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO FM. Nome da minha m?e: INGRID GIRARDI.

97928
Bom dia, Sibele Cristina Weimer de Teut?nia, quero inscrever minha m?e Lisane Weimer
na PROMO??O minha mae vale ouro. Quem da esse presente? Joalheria esmeralda e
Encanto FM. Feliz P?scoa a todos com muita luz, respeito e empatia com o pr?ximo!
Abra?os.

07080
Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos Quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto
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06998
Bom dia. Quero participar da promo??o das m?es. Sidnei Netto Roca Sales m?e Eva da
Silva Netto. Quem sorteia 1500$ pra m?e. Encantado Fm e Joalheria Esmeralda. Bkss

28165
Quero colocar minha m?e na promo??o sou Joni abrantes de lajeado minha m?e Maria
Elaine Grillo Abrantes quem da super presente dia das m?e e Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

15364
Oi meu nome ? ANa julia casagrande de mucum. Quero colocar minha mae na promo?ao
do dias das maes. Elisabeth casagrande. Resposta relojoaria esmeralda e encanto fm. Bjs

86826
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mais de Moraes eu quero colocar a minha m?e no sorteio
da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da encanto e joalheria esmeralda. Minha
m?e ? a Rosa Maria Mais.

06254
Clarice Regina Sauter Cidade: Lajeado - RS M?e: Marlise Teresinha Johann Sauter
Pergunta quem d? um vale j?ia de 1.500,00 reais? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto

68962
Bom dia Adriano tudo bem aqui ? a Amanda Emanuelle Sgarbi de Teut?nia quero
participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ourocom a joalheria Esmeralda e
Encanto Fm o nome da minha m?e ? Liliane Denize Ledur obrigada

69232
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

46581
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

97498
Boa tarde ENCANTO AQUI ? o Douglas de Amorim Rockenbach de LAJEADO COLOCA
minha M?E na PROMO??O CORA??O de m?e vale ouro com ENCANTO e joalheria
esmeralda obrigado. A m?e ? SANDRA MARIA DE AMORIM ROCKENBACH

86925
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha m?e Maura Cerlene da Silva pra
participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto!
Valeuuu

81242
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

63971
Bom dia encanto. Sou Maria Guralski de Encantado quero colocar minha m?e Gabriela
Guralski na promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalheria esmeralda.minha m?e
vale ouro??

37816
Bom dia Merlin ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha m?e Ivone
terezinha kunzler na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto
Fm

35466
Oi sou gustavo saldanha aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

74619
Oi sou joao pedro saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

45474
Quero participar da promocao dia das maes...meu nome Liziane Marques Goncalves.
Minha mae Salete de Fatima marques...resposta: encanto e joalheria esmeralda

91705
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

02154
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

50474
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott
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23175
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

95915
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

09644
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

06041
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

73341
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

00979
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

72203
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

26802
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

18936
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

18276
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

24731
Elenice herrmann de lajeado s?o bento quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

26017
Oi sou brayan saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

25275
Minha m?e Carolina Rosa Bert? foi a j?ia mais preciosa que j? tive na vida...Elenita Bert?
da Silva Lajeado-RS , quem d? um vale j?ia ? JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

52896
Bom dia Tudo bem...Sou a Danimara Both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm..toca anitta..grande abra

41382
Bom dia Tudo bem sou a danimara both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm...toca Matheus e Luan.. grande abra

12102
Ol?, sou Lu?sa Primaz de S?rio/RS e minha m?e ? a Ivoni Teresinha Mantelli Primaz
Quem d? um vale-joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto.

59151
Bom dia, Eduarda Portaluppi de Morais de Vespasiano Corr?a, queria colocar minha m?e
Suzana Maria Portaluppi na promo do dia das M?es! JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO V?O DAR ESSE PR?MIO PRA ELA. Valeeeeeeu ????????

10344
Ol? Encanto , coloca minha m?e Maria Noeli Feil De Lajeadona promo??oQuem Sorteia
um vale j?ia de 1.500,00 para sua m?e ?: Resposta: joalheria Esmeralda e Encanto.
Ivanete Marin?s Feil Lajeado.

81334
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

05732
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

07842
Bom dia!!!????sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia das
m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda!!!????

68259
OI Merilin bom dia.....tudo bem?Ainda da pra inscrever minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

86975
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

71814
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.



Nome Nº Promocional Resposta

06076
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

22441
So Rafael Sartori Schneider nome da minha mae nadir Sartori Schneider quero participar
da promo??o o cora??o da minha mae Vale oro joalheria esmeralda e encanto fm

46433
Boa tarde sou a Tacia caroline dullius de cruzeiro do sul e gostaria de participar da
promo??o de promo??o minha m?e vale ourocom joalheria esmeralda e encanto FM.
Nome da m?e ? Nelsi dullius. Obrigado ??

51550
Boa Noite!!! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o!!!

14147
Bom dia teta ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha esposa lisane
In?s Spies na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto Fm
quero que toque a m?sica de duduca e dalvan jantar com jesus

48588
T? de castigo ent?o T? sem meu celular por isso estou usando o celular dela para
coloc?-la na promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

02025
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o dah Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o! !! E tamb?m dar os parab?ns pra ela, que est? de anivers?rio hoje! !! Amo ela
muito! !!

37322
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

44503
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

11669
Oi sou monike da Silva Ferreira de Roca Sales e quero colocar minha m?e Catia Lisiane
da Silva na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda e encanto FM

43363
Sou a Lu?se Cordeiro dos Santos, de Lajeado, quero inscrever minha m?e Jaqueline
Cordeiro na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria Esmeralda.

17845
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

12648
Boa tarde quero participar da promo??o do dia das m?es a minha m?e ? Adiles Bele
Desengrini de Arvorezinha. Resposta Encanto F M e joalheria Esmeralda.

15567
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

44647
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

31585
Boa tarde sou Salete Gabiatti de Lajeado RS minha m?e chama-se Graciosa Georgina
Zatt Quem da Vale Joia de RS 1.500 00 p sua m?e ? JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO

33844
Oi sou ? Neuza Rodrigues aqui da linha argola quero participar da promo??o dia das m?es
minha m?e vale ouro da r?dio encanto fm e relojoaria esmeralda obg

69379
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

57602
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es. M?e Cl?udia Herrmann
hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e esmeralda

59119
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Giovana Rodrigues de
lajeado nome da m?e Angela Rodrigues resposta joalheria esmeralda e encanto

22275
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!
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98984
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

71222
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

81427
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

09329
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

52556
Meu nome ? Gerson e quero escrever o nome da minha esposa Dirce Antunes despessel
na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto
fm

87160
Boa tarde, quero colocar minha m?e Luciane Carine Wust de Lajeado, na promo??o
minha m?e vale ouro, Felipe Miguel Maier. Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto
FM.

17172
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

20816
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

74135
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

88986
Oi encanto, sou Gabriel Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

26892
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

96577
Eu Gabriela Luiza Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

35419
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

78443
Bom dia! Gostaria de escutar uma m?sica do atitude 67, Vem.. E participar da promo??o
minha m?e vale ouro.. da encanto fm e relojoalheiria esmeralda m?e Terezinha Comim
Corso, Jana?na In?s Britzke de Teut?nia

10724
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

84008
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

80469
Boa noite sou o Mois?s Paulo Fontana minha m?e ? Ilse Maria Fontana, gostaria de
participar da promo??o do dia das m?es, com a Joalheria Esmeralda e Encanto FM

48046
Oi entanto, sou Lorena Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

28511
Meu nome ? Brah?lli dos Santos eu quero botar minha m?e Dirce Antunes Despessel na
promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

92138
Eu Luana Beatriz Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

91410
Bom dia feliz P?scoa sou laudinor kunzel de encantado rs quero cadastrar minha m?e
ialca maria poro na promo??o do dia das m?es joaleria esmeralda.

46357
Sou Michele Lodi de lajeado quero colocar minha mae Gloria Rigoni Lodi na promocao
Cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda.

04787
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.
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06978
M?nica Tainara Schmitz, Lajeado-RS, coloca minha m?e M?rcia Aparecida Matielli
Schmitz na promo do Dia Das M?es e a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM, a
melhor do vale

91005
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Bom final de semana. Abra?os. Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

36373
Ol? aqui ? a Thaila De Conto! Sou de Encantado inscreve minha m?e Viviane Camini De
Conto na promo??o Cora??o de M?e vale ouro joalheria esmeralda e Encanto FM

40822
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

60384
Oi ? o Erick Zacarias da SilvaQuero colocar minha m?e CLEONISE MARIA MENEGHETTI
DA SILVA na promo??o meu cora??o vale Ouro da joalheria esmeralda encanto FM
obrigado

93975
Boom dia, meu nome ? Tais Trojaike Lajeado e quero por minha m?e Marisa Trojaike na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Joalheria esmeralda e encanto fm

99942
Franciele M?ller de Estrela quero colocar minha m?e Silvane M?ller na promo??o cora??o
da minha m?e vale ouro sorteado pela Joalheria Esmeralda e Encanto fm

82660
Oiii...Sou MARJANA BORSATTO quero colocar minha m?e LOIVA BORSATTO de
TRAVESSEIRO na promoc?o,MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E OTICA
ESMERALDA E ENCANTO FM.

92960
Sou Rafaella Scheidt e Thiago Scheidt e queremos colocar a minha m?e Clarice Peroraro
participar da promo??o dos dia das m?es joaleria Esmeralda

71164
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

64088
Boa noite sou Marlei Rodrigues da Silva, minha m?e Nelci Birck da Silva, quero participar
da promo??o dos dias das m?es com Joalheria Esmeralda e Encanto FM,

02289
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

23720
Boa tarde .Aqui ? o Vilson Jandir Stoorck de Lageado.Quero por a minha M?e na
promo?ao ,o cora?ao da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

51248
Oi m chamo C?tia Haas d Canudos do vale nome da minha m?e Irene Haas e quem t da a
j?ia o cora??o de ouro ? Encanto FM e Joalheria Esmeralda

19461
Sou Gustavo Rauber..quero colocar minha m?e... Denise Isolete Appel ...na promo??o do
dia das m?es...uma promo??o encanto e joalheria Esmeralda

44537
Bom dia nos cristian Agatha e julia de capit?o queremos botar nossa m?e graziela da silva
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

25383
Boa tarde sou gabrielly Vit?ria kern quero colocar minha m?e Clarice kern na promo??o
cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria esmeralda

08447
Boa noite pessoal eu sou Ol?vio C?sar Pazini. De Roca Sales quero minha M?e Lorena
Pazini na promo??o da R?dio Encanto com Relojoaria Esmeralda! Gosto de todas as
m?sicas tocadas a? desejo a todos uma boa noite!

71429
Oi meu nome ? Bianca Bello Garcia Rodrigues, sou de Teut?nia e quero participar da
promo??o de dia das m?es da Encanto FM e joalheria Esmeralda. O nome da minha m?e
? Ereni Maria da Silva Bello.

21961
Eu vinicius windberg de lajeado,quero colocar a minha mae vanderleia scheibler,na
promocao de dia das maes da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

43867
Ketlyn de Morais schmitz lajeado rs Deise Tatiane dos Santos de Morais quem sorteia um
Vale joia de 1.500,00 para sua m?e jalheria Esmeralda e encanto
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49873
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

32685
Charles Henrique suptitz de lajeado quero coloca minha m?e Permela Suptitz na
promo??o minha m?e vale ouro. E a resposta ? joalheria esmeralda e encanto

27875
Boa tarde sou o Bernardo zanus quero inscrever minha m?e Sandra Alves da luz pra
participar da promo??o cora??o de ouro da joalheria esmeralda e da r?dio encanto, somos
de sinimbu , abra?o pra todos os ouvintes da r?dio. Toca Lucas Luco ou a m?sica
perfeitinha

30342
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

80732
Oi Tiag?o!! Tudo bem, aqui ? o Vinicius de Teut?nia, coloca minha m?e Sandra Beatriz
Horst da Costa na promo??o Encanto Fm joalheria Esmeralda

56387
Oi bom dia sou Mauri de roca Sales quero colocar minha m?e na promo??o minha Vale
Ouro Maria Terezinha de Medeiros relojoaria esmeralda e encanto FM valeu toca uma
m?sica da banda sentinela passarela

22481
Ol?! Quero participar da promo??o do dia das m?es!Eduarda Bergonci, Progresso, m?e
Luci Maria Bergonci! Resposta: Joalheria esmeralda e Enconto !

72143
Alex. ..Alexandre. .e alexsandro de capit?o queremos botar nossa m?e Adriana friederich
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

02745
Bom dia, Adriano sou Ivanete Marin?s FeilLinke, Lajeado,Quero colocar minha m?e Maria
Noeli FeilL promo??o da Encanto e Relojoaria Esmeralda.Grande abra?os a vcs da nossa
querida r?dio Encanto.

27269
Bomm diaa.Sou LAERSON HENDGES quero colocar minha m?e LONE HENDGES de
CAPIT?O na promo??o MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E ?TICA
ESMERALDA e ENCANTO FM.

79121
OI Tiagao boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

93750
oi Thiago ? a Cris couto de Lageado quero deixar o nome da minha m?e Rosa couto pra
participar da promo??o da encanto e relojoaria esmeralda

63642
Meu nome ? Vera Maria Teston de Progresso gostaria de por minha m?e Aldair da Silva
na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM

19943
OI Merilin bom dia.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

54134
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

57618
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

19885
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

36795
Bom dia, r?dio Encanto, sou Ivanete Lajeado toca m?sica do Gustavo Lima.. quero
participar da promo??o dia das m?es da Relojoaria Esmeralda , minha m?e Maria Feil.

50578
Tiagao..boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

91049
Filha Raissa KAUANY KAFER VIEIRA MAMAE LUCIANE ISABEL CRISTINA KAFER DE
ARROIO DO MEIO. MINHA M?E VALE OURO. JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO
FM

00883
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
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vale ouro.

52868
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

14770
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

52131
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

72330
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

59307
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

77515
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

80777
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

30737
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

99477
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

24645
Ol? sou Jeferson Eckhardt de Arroio do Meio e quero inscrever minha m?e Ademilde
Eckhardt da promo??o da encanto FM e joalheria esmeralda

80610
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

32162
Boa noite Tiagao! Quero escutar a musica do Pinfloid. Coloca minha esposa Lenise Auler
na promocao do dia das Maes da joalheria esmeralda e encanto. Lajeado.

52521
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

10953
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

12894
Boa tarde sou o Eduardo sulidario de encantado queria botar minha m?e na promo??o
minha m?e vale ouro da encanto fm e joalheria esmeralda minha m?e ? a leda sulidario

08909
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

33434
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

85037
Ol?.. sou o Diego Fontanive de lajeado.. quero colocar minha m?e F?tima Fontanive na
promo??o vale ouro.. quem da ? joalheria esmeralda e Encanto fm

11654
Sou Igor fontanive de lajeado quero colocar a minha m?e F?tima Fontanive na promo??o
minha m?e vale ouro.. Quem da ? joalheria esmeralda e encanto fm

60704
Edirleine Freitas da Siva Encantado RS Francisca Freitas da Silva *Quem d? um vale-joia
de R$1500,00 para sua m?e? - Joalheria Esmeralda e Encanto
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64158
Boa tarde! Aqui ? a Valentina Rodrigues da Silva de Arroio do Meio e quero participar da
promo??o do Dia das M?es da Joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e ? a Eliane
Rodrigues da Silva

05404
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto.fm e joalheria esmeralda vcs s?o top sou o Andrew
Henrique Nunes Jorge

24346
Eduarda thais scherer do Jardim do cedro quero colocar minha m?e Elaine loraine kollett
na promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

84102
Bom dia enconto M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s quero participar da
promo?ao do dia das m?es com com joalheria esmeralda e encanto minha m?e se chama
Iva de freitas de bela vista do f?o marqu?s de souza ??

59539
Boa tarde Encanto !!!sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria Esmeralda o nome da minha m?e ? Viviane Ott
????

81965
Leonardo Bergmann de canudos do vale e a Marli Bergmann quem sorteia um vale-joia de
R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto

03987
Oi quero colocar minha m?e na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro e quem da
esse super presente ? ENCANTO FM E JOALHERIA ESMERALDA o nome a minha m?e
? Orvani Elauterio de Estrela, sou Darl?ia Carine Gay ??

96334
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

32544
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

95037
Bom dia ,M?rcio Rech de Lajeado quero colocar minha m?e Del?zia Cruz na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro ,Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

97218
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

85412
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

09808
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

49349
Oi bom dia ? o Bruno zenatti gostaria de participar da minha m?e vale ouro o nome dela ?
Sandra zenatti encanto e joelharia esmeralda

57742
Bom dia, quero colocar minha m?e Evoni Back Wust na promo??o da m?es . Luciane
Carine Wust de Lajeado, Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto FM.

69116
Bom dia ? andreia fagundes de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro Loreci fagundes joalheria esmeralda e encanto obrigado

26865
Sou Victor ricarttis minha m?e ,Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!

38520
Sou vit?ria de Borba minha m?e Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado ,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!!

99853
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto e joalheria esmeralda vcs s?o 10 sou andrew Henrique
Nunes Jorge

26342
Boa tarde ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ? 1000

63165
Bom dia! Quero participar da promo??o do dia das m?es... O cora??o da minha m?e vale
ouro! Promo??o Encanto FM e Joalheria Esmeralda!
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80464
Boa tarde gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha mae vale ouro e quem
da o presente eh Encanto fm e loja Esmeralda. Sou Shauam Antony Eckert Siebra. E
minha m?e Evelin Emanuele Eckert de Lajeado.

58505
Boa noite encanto sou a Tain? dos santos de Lajeado p?em minha mae S?nia Friedrich na
promo??o minha m?e vale ouro da esmeralda e a encanto

15687
Oi eu sou a Djenifer de marques de Souza quero colocar minha m?e Rejane de Castro na
promo??o minha M?e Vale ouro ?tica esmeralda

91417
Ol? dia! Sou vit?ria Gabriela de Borba quero homenagear minha m?e VANESSA DE
F?TIMA RICARTTIS, A ENCANTO E JOALERIA ?TICA ESMERALDA!!!

71400
Boa tarde.Aqui ? o Vilson Jandir Storck quero por a minha M?e na promo?ao ,o cora?ao
da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

24596
Bom dia!! Sou Geovana Prates Kersting, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates.
A resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

24852
E a Francine Joris bota a minha m?e Renata Schneider de roca sales minha m?e vale
ouro patroc?nio encanto fm e joalheria esmeralda

56437
Bom dia Adriano !!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es da encanto FM e joalheria Esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

36250
Sou Rafael Maziero de Colinas e quero participar da promo??o quem da mais j?ias pra
sua m?e, resp encanto FM e joalheria esmeralda, pra minha mae Fabiana Maziero...

85556
Sou joao vitor da rosa nascimento Queria colocar a minha m?e camila oliveira da rosa
nascimento na promo?ao da joalheria esmeralda e encanto fm

20596
Bom dia ..sou Marcos Linke Links de S?o Bento..quero colocar minha m?e Anita Flores
linke na promo??o ?tica e relojoaria Esmeralda e encanto na promo??o quem da um vale
brinde de 1.500 reais

41654
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

09902
Bom dia ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e vale
ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ?SA PARCERIA ? 1000

04698
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

01194
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

91867
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

08686
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

97528
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

24412
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

03724
Sou Franciele Dammann quero colocar minha m?e Andr?a Dammann na promo??o o
Cora??o da minha m?e vale ouro, da joalheria Esmeralda e Encanto FM

94746
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

09824
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

13532
Sou Daniel Henrique de cruzeiro do sul Tenho 8 anos queria colocar minha m?e Joice Keil
na promo??o Resposta joalheria esmeralda e encanto FM

44096
Oii ? a julia Stacke e quero participar da promo o coracao da minha mae vale ouro , quem
da essa promo ? a encanto fm e esmeralda

67567
Boa tarde, ? Roberto Ledur de estrela, coloca minha esposa Jordana canan de lima na
promo??o do dia das m?es ,joalheria Esmeralda e Encanto, valeu abra
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82648
Boa tarde !!??sou Viviane Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e
vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Edite Ferreira obrigada! ????

70962
Bom dia!! Sou Guilherme Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

06088
Sou Vin?cius windberg de Lajeado, quero colocar a minha m?e vanderleia scheibler na
promo??o da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

82502
Eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio dos dias das m?es da joalheria esmeralda.obg

97305
Quero colocar minha m?e janice johner na promo??o minha m?e vale ouro abra?o
Janaina johner radio encanto e joalheria esmeralda

69253
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

62966
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

55810
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

84941
Merlin eu maria aler de cete anos querro clca minha mae Lenise auler de laj na prm o
coracao vale ouro cm a relogoaria esmeralda e a encanto.

54383
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

27210
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

09537
Oiii.Sou ALINE GODOY quero colocar minha m?e MARLISE GODOY de TRAVESSEIRO
na promo?ao MINHA M?E VALE OURO com JOALERIA ESMERALDA e ENCANTO FM.

79235
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

83648
Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e vale ouro.Daniele fuhr de
estrela.Mae Dirci Maria fuhr. Joalheria esmeralda e encanto fm.?

45788
Boa tarde Merlin s? na faxina aqui e no som da encanto FM quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e r?dio encanto FM m?e Ilse Miller ? a Jandira
Ruschel de Santa Clara do Sul bjs????

64791
E colocar minha m?e Clarice Becker. Lajeado na promo??o minha m?e vale ouro quem da
encanto FM e joalheria Esmeralda

04244
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

87443
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

74694
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

08943
Bom dia!! Sou Gabriel Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

88637
Promo??o dia das m?e o nome da minha m?e e Marlene Petry e o meu ? Kau? J?nior
hentges Radio encanto FM e joalheria esmeralda Arroio do Meio

66562
Bruna Moraes Spegiorini colocar minha m?e Scheila fabiane moraes spegiorini no sorteio
minha m?e vale ouro joalheria esmeralda encanto FM

17630
Boa tarde encanto sou a Tain? de Lajeado p?em minha m?e S?nia Friedrich na promo??o
do dia das m?es dos 1.500,00 da esmeralda e encanto

86166
Oi tudo bem? Inscreve minha m?e L?cia de Moraes Fumagali promo??o o cora??o da
minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigada ?mily Moraes da
Rosa Ven?ncio Aires

90974
Oi M?rilin coloca a minha m?e Joseane Lassen Polis na promo??o o cora??o da minha
m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda, filhas Emily e Esther Polis, Lajeado ,
telefone 997441872 bjosss ????
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21354
Oi sou a Djenifer Ta?s de Castro Busch de Marques de Souza quero colocar a minha m?e
na promo??o dia das m?es otica esmeralda quero ouvir Eduardo Costa olha a

80913
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

00799
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

34886
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

25009

Oi Boa tarde gostaria de me escrever na promo??o e minha m?e miga beb? ? pequena s?
podia ser ? encanto e joalheria esmeralda aqui ? a luciane Casagranda franchini ? minha
maezona?Maria Barrosi casagranda liga alegre caravagio mu?um telefone 051996073671
bjs e uma boa pascoa

68366
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

17535
??sou wellinton erick de Araujo padilha gostaria tambem como o meu irmao colocar o
nome da nossa mae na promocao da Esmeralda e encanto fm.Maria Julia de Araujo
padilha.998865541.lajeado

95972
Cleomar Avila de Lajeado colocar minha mae Ortenila Avila que o cora??o dela vale ouro
da promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto F M

74454
Bom dia Meu nome ? Ruan tenho 8 anos sou de Estrela quero coloca minha mam?e na
promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM Nome da minha m?e
? Eliziane Queiroz da silva bjo p vcs n?s estamos sempre escutando a r?dio do

00037
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

93277
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

43708
Quero participar da promo??o das m?es...o cora??o da minha m?e vale ouro....uma
promo??o da encanto FM e joalheria Esmeralda....meu nome e Gustavo Rauber pra minha
m?e Denise Isolete Appel

63003
Eu Raffael Xavier de Aquino gostaria de inscrever minha m?e Fabiana Xavier na
promo??o do dia das m?es De Lajeado Esmeralda e Encanto FM

49088
O nome da minha minha e glaci FERREIRA e meu nome e ALEXANDRA FERREIRA O
cora??o da minha m?e vale OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO fm

28649
Oi quero colocar minha m?e Leila Pazini pra participar da promo??o dia das m?es. E
quem d? o presente ? joalheria esmeralda e Encanto FM... Ariella Pazini Viegas...

17387
Quero colocar minha m?e Rosa Formehl no sorteio, quem te da um present?o no dia das
m?es? A resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm- Roseli Formehl -Lajeado??

76298
Juliana C. D. Quanz quero colocar minha m?e Neusa Algayer para participar da promo??o
Dia das M?es com Joalheria Esmeralda

38187
meu nome e thomas jeferson de castro so de lajeado nome da minha mae juliana fatima
da silva promocao relojoaria esmeralda e encanto fm

96622
Sou Francyele da Silva Nunes da cidade Guapor? nome da minha m?e ? Diolene da Silva
Nunes patrocinador Joalheria Esmeralda e Encanto

59946
Oi. Posso colocar o nome da minha ma? na promo?ao dia das ma?s. Ana Maria Deconto
de Mu?um. Res joalheria ESmeralda e encanto fm. Obrigado.Meu nome ? Elisabeth
casagrande

83975
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

61414
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli
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64191
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

71418
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

36108
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

73135
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

60055
Boa tarde, quero participar da promo??o minha m?e vale ouro Luciane Carine Wust de
Lajeado . Resposta joalheria Esmeralda com Encanto FM.

02671
Bom dia gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro sou Adriani Wust de
Lajeado. Resposta joalheria ESMERALDA COM ENCANTO FM

90765
Filhos: Arthur e Davi Bertoglio.... M?e: Renata Bertoglio....de Lajeado Cora??o da minha
m?e vale ouro. ?tica esmeralda e encanto fm

46221
Oi meu nome ? lucas k.squero colocar m mae na promocao coracao da minha mae
marilene Terto vale ouro joalheria esmeralda e rd encanto

93645
Jonathan Avila de Lajeado colocar minha Mae Keli na promo??o cora??o vale ouro da
Encanto FM relhojearia Esmeraldas

12120
Bom dia Adriano quero colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda,

27134
Sou Claudia Lidiane dos Santos moro em Teut?nia minha m?e Ant?nia Marlene pena dos
Santos encanto e joalharia esmeralda

94444
Oi, meu nome ? G?ssica, coloca minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda

47007
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

52144
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

62811
O coracao da minha mae vale ouro! Willian bouvie mae Vanderleia de fatima bouvie
Encanto fm Joaleria e otica esmeralda dele dale tricolor

64542
Oi sou a Daviane Endler de Roca Sales quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria esmeralda e encanto fm

48116
Oi sou Daniele Endler de Roca Sales e quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria Esmeralda e Encanto FM

37266
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

64579
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

41394
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

80974
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

27583
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

90482
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

09624
Ola sou Estela cristiane dos Santos de Forquetinha quero participar da promo??o do dia
das m?es da joalheria esmeralda e encanto fm em nome do meu filho Jo?o Pedro do
Prado.brigada

44970
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

66780
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.
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47811
Bom dia eu a francieli de cinco anos quero escr a miha mae lenise na prm minha mae vale
ouro coma relogearia esmeralda ea encanto .sou de lajeado.

41593
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

26727
Meu nome ? nelcindo Nunes de Oliveira quero participar d? promo??o minha m?e Vale
Ouro d? relojoaria s ?tico esmeralda coloca Franciele Ta?s da Silva Oliveira

31787
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

03008
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

90919
bom dia eu quero colocarminha esposa na promo??o dia das m?es cora??o da minha
m?e vale ouro com parceria da esmeralda e encanto fm

03205
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

39116
Bom dia ! Sou Lisnei Juliano Winter de Teut?nia e nome da minha M@E ? Dalia Post
Winter . Promo??o da ?tica Esmeralda e Encanto FM

64055
Bom dia , queria participar da promo??o dos dias das m?es minha m?e vale ouro em
parceria com a rejoalheria Esmeralda e Encanto Fm.

63261
Bom dia , sou a Luciane Beatriz Feldens de Colinas tb quero participar da promo??o do
dia das m?es ?tica esmeralda . Liria Lammers no.e da mamis

41788
Oi Tiago quero colocar minha m?e Adelaide Royer na promo??o cora??o d m?e Vale
Ouro, d encanto e joalheria esmeralda, ? a Rosimeire Royer d canudos do Vale!

54820
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

09482
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

35433
Bom dia kauane paulus de lajeado, coloca mamae marioli paulus na promo das mamaes,
encanto fm e joalheria esmeralda. Toca uma turma do pagode

66941
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

36617
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

29878
Bom dia ? Adriana dos santos de S?o Jos? do Herval quero colocar minha m?e na
promo??o das m?es joalheria esmeralda e encanto fm.obrigado 054 996217359.

13948
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

88762
Marcio miguel de borba / m?e Sirlei de borba : cidade lajeado promo??o quem da vale ?
Encanto e joalheria Esmeralda

92689
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

78490
Bom dia teta ? o marcos capitanio de mu?um qero escrever minha m?e iraci capitanio n?o
promo??o joaleria esmeralda encanto fm aqele abra

36879
Patricia ang?lica wathier Da minha m?e - Maristela Alves Pereira Cruzeiro do sul -
Resposta - joalheria Esmeralda e Encanto

29955
Bom dia Eloi cossul de roca sales coloca minha m?e Ilone Cossul na promo??o minha
m?e vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm

43070
Oi sou Aline de Teut?nia. Quero colocar minha m?e Neide Fritscher na promo??o do dia
das m?es. Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

78273
Oi meu nome ? Ereni Maria Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e joalheria Esmeralda. N? da minha m?e ? Eva da Silva Bello

10930
Ivandro toniolo nome da m?e Ivone m. P.toniolo putinga rs que t? dando ? radio encanto e
joalharia esmeralda
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70654
Quero participar da promo??o: ?Quem sorteia um vale-j?ia de R$ 1500,00 para sua m?e?
Resposta: JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

68756
Boa noite eu Ariae Souza Queria escrever minha m?e Ana leticia de Souza de Lajeado na
promo??o da ?tica Esmeralda com encanto efieme

20554
Oi encanto .. Sou Tatiane Sulzbach de fazenda vilanova quero colocar minha m?e na
promo??o da joalheria esmeralda e encanto FM minha m?e Maria Madalena Sulzbach

15625
Ooi aqui ? a Katieli da Silva Kollet quero colocar minha M?e Erenilda da Silva no sorteio
da Joalheria Esmeralda. Cidade: Arroio do Meio

35537
Oi meu nome ? Bruna Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da Encanto
FM e Joalheria Esmeralda.

57218
Oi Thiago aqui ? a Bruna Pechoto Wermann coloca a minha m?e Katia Eliane Pechoto na
Promo??o joalheria Esmeralda e a Encanto FM de Bom Retiro do Sul um beijo para todos
voc

62265
Gabriel Grave de Teut?nia, quero colar minha m?e Marlene Grave na promo??o, com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda

00153
Bom dia leonici bomm de lajeado coloca minha mae Teolina bom na promo?ao minha mae
vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm . manda uma musica pro meu noivo eloi cossul
de roca estamos matiando na escuta da encanto

60226
Maria Eduarda da Silva de Estrela, o cora??o da minha m?e vale ouro! promo??o Encanto
FM e relojoaria Esmeralda o nome da minha m?e ? Ivete Locatelli da Silva.

53184
Viviane Kunzler.MAE noely da silva lajeado Igrejinha Quem te d? um vale presente pra
sua m?e R:?tica esmeralda e ENCANTO FM

03359
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

99343
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

17239
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

66620
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

41131
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

72060
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

76103
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

76565
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

39001
Bom dia gostaria de participar da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro com encanto
FM e joalheria esmeralda minha m?e Celita Grunewald eu sou Ol?via Grunewald somos
de Lajeado

12721
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

06443
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

52949
Merlin eu neuriauler de laj querro escr a minha mae vale ouro a Silvia auler de lj na prm
relogearia esmeralda ea encanto.

01483
Oi meu nome ? St?fani Garcia e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e j?aleria Esmeralda. Nome da minha m?e ? Ereni Maria Bello

99132
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

31440
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??
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38363
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

29088
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

74510
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

16636
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

40018
Aqui ? a brenda quero escrever Min a mae ? Luciane Casagranda franchini liga alegre
caravagio mucum Esmeralda e Encanto FM

45165
sou Rafaella Scheidt e quero colocar a minha m?e Clarice Peroraro na promo??o de m?es
joalheria esmeralda somos de Encantado

85393
Oi Jonathan Avila gostaria de colocar minha mae na promo??o minha mae vale ouro
Relojoeira e Esmeralda Encanto F M

60573
Oi bom dia... Quero participar da promo??o dia das m?es... Quem d? esse presente lindo
? joalheria esmeralda... Leila Pazini bom retiro do sul

60790
Meu nome ? Roseli Teresinha da Silva. Sou de lajeado e a m?e ? Ad?lia Maria da
Silva.....resposta. Esmeralda e EncantoFM ????

20930
VIviane Vianini 51996168552-Arroio do Meio/RS M?e: Juraci Maria Santin Vianini
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

28939
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

18009
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

83195
Ola eu maria auler querro escr a minha mae lenise auler de laj minha mae vale ouro com
arelogearia esmeralda ea. Encanto.

29093
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

78235
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

36380
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

32453
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

77579
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

53620
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

99073
Bom dia encanto sou de estrela eu queria botar minha m?e para participa??o da
promo??o relojoaria Esmeralda Encanto FM nome da minha m?e Noracilda Alves da Silva
e o meu nome ? Adair

18711
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

25681
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

75177
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????
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95276
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

64682
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

87898
Ol? sou Adriana scheibel quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale Ouro,
com a joalheria Esmeralda e Encanto FM. Nome da m?e ? Idalina Schmidt. Bjs Meri

01720
Oi sou Eduarda Sauter ? quero botar minha m?e iliane Zanon na promo??o do dia das
m?es. Joalheria esmeralda e Encanto FM

17632
Oii quero colocar minha m?e Silvane Maria Alf na promo??o do dia das m?es, Encanto FM
e joalheria Esmeralda, Lovani Hilgert de Arroio do Meio...

89382
Oi sou Isadora Horn Severo de Lajeado e quero colocar minha M?e Carla Horn na
promo??o Joalheria Esmeralda e Encanto FM . 982560909

00853
Bom dia ?? Nara Bruxel quero colocar minha m?e na promo??o do dia das m?es Encanto
FM Relojoaria esmeralda Liana Majolo

49073
Oi encanto Vit?ria paludo Nova Brescia quero participa da promo??o do dia das m?es com
joalherias esmeralda e encanto FM m?e Viviane Paludo t 983117955

27745
Aqu? ? Alicia de Cruzeiro, coloca minha m?e Jaqueline Alves na promo??o dia das m?es,
relojoaria esmeralda.

29941
Vivi kerber m?e LEONICE kerber 51 995318715 Quem me da um presente do dias das
m?es joalheria esmeralda e Encanto FM. ?? Merlin

23584
Oi Maiana!!! Boa noite! Quero participar da promo??o do dia das m?es da encanto FM e
joalheria Esmeralda sou Viviane Ott de Encantado e minha m?e ? Edite Ferreira ????

44382
Ortenila Avila de S?o Bento queria me colocar na promo??o meu coracao vale ouro
Relhojearia Esmeralda Encanto F M

69959
Boa tarde!!! Meu nome ? Manoel gostaria de que colocasse a minha m?e na promo??o da
joalheria esmeralda. Nome da minha m?e Sofia Muller do Nascimento

68749
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

29775
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

30533
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

29539
Tain? Mattuella de Imigrante, m?e Lizani Johann, quem da um vale joia para a m?e, ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

50706
Oi....sou a Elizabeth pinheiro.minha m?e. E Ledoina pinheiro...promo??o encanto e
relojoarias esmeralda...minha mae vale ouro. .????

59472
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

47548
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

33901
Bom dia encanto. ..quero colocar minha m?e Maria Natalina de C. Faleiro na promo??o
joalheira Esmeralda e Encanto Fm....Maril?ia Faleiro. ..Ven?ncio Aires

88566
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado
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25784
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

70282
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

21019
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

03363
Oi ? a Raquel moreirade lajeado quero colocar minha m?e Marisa moreira na promo??o
joalheria esmeralda e encanto fm valeu sempre na escuta

23902
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

20093
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

22075
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

49583
Juliano Quanz quero colocar minha m?e Claudete Quanz na promo??o Dia das M?es com
Joalheria Esmeralda

95270
ALEXANDRA FERREIRA, quero participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO FM

17352
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

14266
Oiii bom dia ... eu sou a Clarice Correia de Cruzeiro quero participa da promo??o Joalheria
Esmeralda minha m?e vale ouro... nome da m?e idroilda Maria Correia ?????

83169
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

19072
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

31899
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

72551
Bom dia z? e rafa.. sou Henrique coloca minha m?e na promo?ao coracao vale ouro..
joalheria esmeralda encanto fm Cleci maria corso da concei?ao se der toca timbre de
galo????

19925
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

80972
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

00296
Janei Muniz e Iraci Simoni de Roca Sales quero participar dos dias das m?es , com
Joalheria esmeralda e Encanto fm

49866
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

04556
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

44679
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

19826
Sou Thiago Scheidt quero cadastra minha m?e Clarice pegoraro sou de encanto e
joalheria esmeralda um abra?o boa pascoa

73305
Oi bom dia sou a Taty de estrela j? deu o sorteio da promo??o de dia das m?es da
joalheria esmeralda

50359
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

02844
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio
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25160
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

09832
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

50393
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalharia
esmeralda

59062
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalheria
esmeralda

98399
Bom dia quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM e
joalheria esmeralda. Minha m?e laini schmitz bruinsma. Tiago augusto bruinsma de
lajeado.

76177
Gostaria de por minha m?e Edi stroher de Souza na promo minha m?e vale ouro com
joalheria Esmeralda e ENCANTO FM aqui ? o Mateus Stroher de Souza

29344
Gostaria de colocar minha m?e Iraci Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

19419
Oi sou jeisimara Antunes quero colocar minha m?e no sorteio Minha m?e vale ouro
joalheria Esmeralda Encanto nome dela. Nelci Antunes

79541
O cora??o da minha filha vale ouro m?e dienefer de lima santos mora em teutonia
joelheria esmeralda e encanto

53247
Teta ? o repolho toca surto de amor e p?e minha m?e iraci capitanio na promo??o joaleria
esmeralda encanto fm marcos capitanio de mu?um

39512
Ezequiel Francisco Vieira. Inelde fatima rodrigues de encantado. Resposta? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

01616
Oii aqui ? a Nicole coloca minha mam?e Noeli de souza na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda

02831
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

34783
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

18969
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

17097
Nome: Elizete Fachini Cidade: Capit?o Nome da m?e: Nilse Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

17953
Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. O nome da m?e ? Nelsi dullius Crueiro do Sul. E o nome da filha
? Tacia caroline dullius. Obrigado .??

38041
Gean Marcos schuck de Capit?o, o cora??o da minha m?e vale ouro, Encanto FM e
joalheria Esmeralda. M?e Isolde Schuck

48997
Promo??o O cora??o da minha m?e Vale ouro Quem d? um vale j?ia de 1500 ? a
Joalheria Esmeralda e Encanto Mathias Henrique Scherer - Lajeado e o nome da minha
m?e ? Veridiana Dreifke

90504
Bomm diaaa! Quero participar Promo??o Dia das M?es! Resposta: R?dio Encanto e
Joalheria Esmeralda!!!?? Nome da M?e e presenteada: Leonizia Diel quem est?
mandando: Ros?ngela Diel. Brigaduu!!!

57967
Meu nome ? Fernanda Sippel e quero colocar minha m?e na promo??o da Encanto junto
com a esmeralda. Nome dela ? Nadir Sippel

29969
Coloca a minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda. O cora??o dela vale ouro, ? a G?ssica quem manda??

90801
Oi, coloca minha m?e Vera Maria Teston, de Progresso na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda. ? a G?ssica que manda??
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07834
Bom dia gostaria de participar da promo??o o cora??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. Meu nome ? Nat?lia Marmitt e minha m?e se chama Ol?via
Grunewald. Somos de Lajeado

34525
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

35480
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

27660
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

07831
Oi meu nome ? jeismara quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria
Esmeralda e a r?dio Encanto nome da minha m?e Nelci Antunes de Teut?nia bairro
Canabarro

09935
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

78020
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

10676
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM meu nome ? Gilmar Teston de Progresso

35096
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

87853
Boa tarde, quero perticipar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria
Esmeralda e Encanto.

61069
Oi sou laura brembatti quero partisipar da promosao minha mae vale ouro da joaleria
esmeralda e encanto sou de doutor ricardo A mae leodete brembatti

94158
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

86252
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

37246
Daiana jesecleide Kraemer de Lajeado ..minha m?e Eli Kraemer na promo??o joalheria
Esmeralda e encanto FM

23503
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

05672
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

16788
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

76751
Bomdia merlin eu ana auler de laj querro escr a minha mae vale ouro com arelogearia
esmeralda ea encanto.

45185
Oi, gostaria de colocar minha m?e Hedi M?ller na promo??o da Encanto FM e joalheria
esmeralda, Claudete Lenhardt de Forquetinha

18405
Jennifer Ariele Bender , Lajeado-rs, nome da m?e Fernanda Fabiana Bender Joalheria
Esmeralda e Encanto ????????????

79582
Gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro com Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda pois sou m?e de dois anjos . Isabel Cristina Schmidt DE LAJEADO. 985963937

79968
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

37374
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio
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96680
ol?!!! Quero participar da promo??o Minha m?e vale Ouro. A resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM. Sou o Jonas Henrique Gossmann de Canabarro Teut?nia e
minha m?e ? Andr?ia Gossmann.. Grande abra?o.

97921
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

75415
Ta?s Maria Schaurich de Teut?nia Quem vai dar esse present?o ? a encanto e ?tica
esmeralda Nome da m?e Neusa Maria Schaurich

45677
Quero colocar a minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro encanto FM e joalheria
esmeralda.

88426
Coloca minha m?e Aldair da Silva na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

33383
Oi quero participar da promo??o cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria
esmeralda sou Clarice kern e minha m?e ? Maria Eva da Rosa Silva somos de lajeado

75646
Boa tarde ? a Dora almansa .queria colocar minha mae na promocao da joalheria
esmeralda nome dela Dirce goncalves almansa . Sou do montanha lajeado

79227
? a Daniela Martins Pereira, quero colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda, minha m?e Eva Martins Pereira.

41217
Oiiisou a Naty estrela Quero participa da promo minha mae vale ouro joalheria esmeralda
Valeria Regener Theisen

10172
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e relojoaria
Esmeralda , sou a Kamily e minha m?e ? Janete Seidel de Alto Conventos Lajeado

14708
Bom dia queria participar d promo?ao d dia das maes cm encanto fm e joelharia
esmeralda nome d minha mae e Neudir caussi emeu marcia

68878
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e Joalheria
Esmeralda... Nome da m?e: Grasiela Salton Ames quem pede ? a filha:Thavany Luiza
Salton Ames de: Capit

18003
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda,
Encanto FM, meu nome ? M?rcio Valdir Ohlweiler, o da minha m?e ? Marlene Sprandel
Ohlweiler, de Teut?nia, obrigado.

24643
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda
Encanto FM meu nome ? Rafaela Vit?ria Almeida Ohlweiler, o da minha m?e ? Cleusa
Almeida Ohlweiler, de lajeado, obrigada

46899
E quero participar da promo??o cora??o de m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda
e R?DIO encanto Fm. O nome da minha m?e ? Sonia Daltoe e o meu ? vit?ria Daltoe de
capit

28679
Livania Meotti De Mu?um Queria presentear minha m?e deonesta com joalheria
esmeralda e encanto fm

59739

Bom dia Deise Cruzeiro do Sul quero participar promo??o dias das m?es e loja esmeralda
. M?E tr?s letras que devine dedica??o ,amor ,carinho e um amor incondicional dedico a
minha m?e Maria Zalete da Silva so descobrimos o valor de uma m?e quando geramos
um filho tmb sou m?e minha filha Melissa Scheibel tmb faz quest?o que eu participo da
promo??o porque mere?o.encanto melhor r?dio do Vale .

34752
Quem da um vale J?ia de R$ 1.500,00 para a minha m?e ?: ENCANTO E JOALHERIA
ESMERALDA !!

89749
Thomas Jeferson de castro De lajeado m?e Juliana fatima da Silva Relojoeira esmeralda e
encanto fm

53898
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

21005
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.
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26995
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

77402
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

26677
Ooi quero participar do sorteio de dia das maes com encanto fm e joalheria esmeralda, pra
minha mae elenice bortoncello??

43784
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

54153
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

71862
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

62189
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

33736
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

51831
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

99563
Lilian Cerveira de Estrela 981070417 promocao dia das maes tbm joalheria esmeralda e
encanto ...mae salete marques

30416
Bom dia Encanto queria botar a minha m?e na participa??o de da relojoaria Esmeralda
Encanto FM nome da minha m?e no Cacilda Alves da Silva e o meu nome e Adair de
estrela

49753
Bom dia enconto quero participar da promo?ao do dia das m?e com joalheria esmeralda e
encanto. M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s ??

74979
Bom dia...quero participar da promo??o minha m?e vale ouro..com joalheria esmeralda e
encanto... Ana paula schuster rodrigues e mam?e Claudete Schuster de Estrela

76093
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

38179
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

08362
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda Pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

51740
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

17407
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

49579
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

61913
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

32116
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

18458
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.
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79916
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

56759 Oi eu sou a Bianca e queria participar do minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda

65357
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

08596
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

16499
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

00109
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

98345
Aline Fronchetti Mu?um M?e: Sirley Brino Fronchetti Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

70398
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

21115
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

25341
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

47800
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

47793
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

69125
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

01954
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

19655
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

31314
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

35690
Quero participar da Promocao o coracao da minha mae vale ouro Joalheria esmeralda e
encanto Fm

71487
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

30877
?Quem d? um vale-joia de R$1500,00 para sua m?e?? RESPOSTA: Joalheria Esmeralda
e Encanto.

66107
Ol? gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda Encanto
FM meu nome Cleusa Almeida Ohlweiler da minha m?e Irene de Almeida, Lajeado.??

21240
Bom dia .....o cora??o da minha m?e vale ouro...encanto FM e joalheria Esmeralda v?o
dar esse present?o pra minha m?e...sou Gustavo Rauber de Lajeado pra minha m?e
Denise Isolete Appel...

05857
Coloca minha m?e na promo??o de dia das m?es, a resposta e joalheria esmeralda.
Minha m?e se chama Maria Olivia de Almeida

42201 ?Quem sorteia um Vale-Joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria esmeralda e
encanto
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59420 Quero participar da promo??o dos dia das m?es, patroc?nio relogiaria Esmeralda.

14219
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic. Canoas. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

93941
Quero participar da promo MINHA MAE VALE OURO!!!!!! ???? Joalheria Esmeralda e
Encanto Fm.

76828 Boa noite, minha mae leodete maria brembatti vale ouro, joalheria esmeralda e encanto.

63799
Quero participar do sorteio de dia das m?es da encanto e joalheria esmeralda. Sou a
Jaqueline Cordeiro e minha m?e ? Elisabeth Riefel. Somos de Lajeado

55854
Erik milani coloca minha m?e na promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda sabrina
milani de lajeado

Maria Eduarda da Silva de Estrela 08944 O cora??o da minha m?e vale ouro! Promo??o Encanto FM e relojoaria Esmeralda

82257
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bruna
Elisa Mallmann. Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

35771
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic nome da m?e. Filho Jo?o mallmann claic. Canoas

65704
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bernadete
v.mallmann.Estrela. Nome da m?e THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela

47615
Oi Merlin coloca a minha filha Esther Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

44368
Daniel Lu?s Gall Pereira Lajeado Adilce gall Resposta: joalheria esmeralda e ncanto FM
??????

82204 Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria Esmeralda

47725
Bom dia ..quero colocar minha mae no sorteio do kit da joalheria
ESMERALDA...ab?s.claudete de sao bento..

42713
Bota minha mae no sorteio do dia das mae .sandra maria bizarro. Esmeralda e encanto.
Flavio.

52602
Oi Merlin coloca a minha filha Emily Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

68840
Queria participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria esmeralda...nome da
minha m?e ? Josefina Secco somos de Il?polis

68054 Samuel Carlos Kern e Valdeci Kern Lajeado. Encanto e joalheria esmeralda

00403
QUEM D? UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 PARA A SUA M?E? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO Raquel Cristini Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?E: Eloisa
Rosana Ulsenheimer

16633
Quem d? um vale-joia de R$1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto FM
Fernanda Francieli Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?e: Eloisa Rosana Ulsenheimer

37180 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

02357
Quero participar da promo?ao minha m?e vale ouro , joalharia esmeralda e encanto fm ,
Leonara valin ,Mu?um

36289 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

68494
Bom dia quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo bjs

38048
Bom dia!Quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo meu nome Jaqueline Fabris Goncalves de Nova
Br?scia obrigada bjs ??

07777 Caroline Kappes Lajeado Lisane Kappes Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto Fm ??
99372 Flavio bizarro de Estrela.sandra maria bizarro..joalheria esmeralda e encanto fm. Abra

04156
Quero participar da promo??o dia das m?es..com Joalheria Esmeralda e Encanto... M?e
Ana Paula Schuster Rodrigues e filha Thaila Cristina Rodrigues de Estrela

29018
Oii, quero participar da promo??o dia das m?es joalheria esmeralda. Sou Ana Paula Haas
Renner de Westfalia. Minha m?e Sigrid Juliana Haas.

05229
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS
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88439
O cora??o da minha m?e vale ouro encanto Fm e joalheria esmeralda sou a Vanda turatti
de Encantado quero escrever minha m?e Jurema MARIA RUSIM TURATTI.

19449
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

40299
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

65267
Meu Nome ? Ot?vio Pedroso Minha M?e Vale Ouro Joalheria Esmeralda E R?dio Encanto
FM, Rosilene Alvariz, Roca Sales (51) 984168646

83248
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

96154
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

74212
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

65506
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

31926 Cora??o da minha m?e vale ouro encanto FM e joalharia esmeralda

39916
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela. Bernadete v.mallmann.Estrela

13121
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
Bernadete vognach mallmann estrela. C?sar Augusto mallmann. Estrela

76294
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Camila m.claic.canoas.
Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

22121
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Jo?o mallmann claic.
Canoas. Nome da m?e Camila Mallmann Claic. Canoas

60847
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Bruna e.mallmann.
Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

19007
Oiii quero participar da promo??o Encanto e joalheria Esmeralda Iv?nia Pinto Minha m?e ?
Iva Pinto Lajeado

74723
Oi teta me p?em na promo??o dia das m?es da joalharia esmeralda e encanto FM ?? ?
Ana Paula Dalmoro de jacarezinho encantado

29687
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

87062
Oi sou Ivani, quero participar do sorteio da jualeria esmeralda e encanto FM minha m?e ?
Neusa do Nascimento Lopes

75127
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

46321
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani Bender Cogo -Lajeado

24242
Cora??o da minha m?e valeu ouro, encanto fm joalheria esmeralda. Nelsi cecilia
mallmann....... mariano mallmann, Lajeado ....

77485 Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria Esmeralda e Encanto.

82611
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda e encanto fm. Nome da
m?e Bernadete vognach mallmann estrela. Filho C?sar Augusto mallmann. Estrela

92736
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm .Enzo
Gabriel muhl,m?e Daniele fuhr

15533
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm.Joao
Miguel muhl,m?e Daniele fuhr

90388
Oi quero participar da promo??o da ?tica e joalheria Esmeralda meu nome ? Suelen
Guarnieri

92109
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro:Joalheria Esmeralda e Encanto. Sou Bia
Schossler Gerhardt. Boa Uni?o Estrela. Minha m?e ? Daniela Cristina Schossler. Estrela.
Obrigada
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19689
O cora??o da minha m?e vale ouro Parceria Joalheria Esmeralda e Encanto FM Meu
nome ? D?bora Andr?a Pellenz e o nome da minha m?e ? Clari Tillwitz De Estrela

19407
quero participar da promo??o encanto e joalheria esmeralda o cora??o da minha m?e vale
ouro.mae Cassiane gasparini quem manda gabrieli knob de encantado

97339
Gostaria de participar da promo??o da relojoaria esmeralda MEU nome ? Marcos Linke
Nome da minha m?e Anita flores linke

66047 Patricia hunning estrela sirlei da rosa joalheria esmeralda encanto

07846
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

06346
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

73114
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

02501
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

47326
Quero participar da promo??o da ?tica joalheira esmeralda, encanto FM. MInha M?e Vale
Ouro. Sou Robinson Krumenauer d marques e minha m?e ? Ivete Auler Krumenauer

65543
Quero participar da promo??o das m?es Joalheria esmeralda e a encanto FM Sou Joice
Keil de cruzeiro do sul

34427 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
87243 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

78665
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

10721 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
09364 E quem da esse presente pra gente ? a joalheria Esmeralda e Radio Encanto Fm ????

29728
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

84088 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
69200 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
16790 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
59216 Quem sorteia uma joia de 1500 reais ?joalheria Esmeralda e Encanto FM

15522
Boa noite. Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto. M?e Aracy
Rodrigues, filha Andr?a Rodrigues Cruzeiro do sul

41033
A? Tiagao queria botar minha m?e na promo??o esmeralda e encanto . Sandra Maria
bizarro.valeu

36701
Quero parcipar da promocao encanto e ?tica esmeralda do dia das m?es Minha m?e e
Evanilda de F?tima Ferreira 998408895 eu sou Luciana Ferreira meu numero e
980546281

98134
Promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e
Aldair da Silva. Vera Maria Teston de Progresso

33770
Cora??o da minha m?e vale ouro, joalharia Esmeralda e encanto fm . Vanice greisang......
Benjamin griesang mallmann

52235
Quero participar da promo??o relojoaria Esmeralda e Encanto FM . dias das M?es, meu
nome Ivani Bender Cogo-Lajeado

88522 Sou de Lajeado Felipe Durand relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha

25879
Quero participar sorteio kit Joalheria Esmeralda Marlise p m?e Nair Encatado Esmeralda e
Encanto FM

71925 Ol? quero participar do sorteio da Esmeralda dia das M?es..

07930
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

23218
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul



Nome Nº Promocional Resposta

37972
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

15776
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

40006
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues genro
Reinaldo Rodrigues de Souza

44319
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Andr?a Rodrigues
marido Reinaldo Rodrigues de Souza

88890
Minha mae vale ouro da joalheria esmeralda e Encanto Fm nome da minha mae Cacilda
Borba Alvariz. Roca Sales RS

40044 Coloca minha m?e na promo??o da esmeralda.

46820
Minha m?e vale ouro! Joalheria Esmeralda, Encanto FM, Priscila Elisabeth da Silva Pedro
Henrique Berro Lajeado

36217 Minha M?e vale ouro. Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado

05588
Promo??o Encantofm e joalheria Esmeralda. Meu nome ? Gustavo Bazanella e minha
m?e ? a Lisa Bazanella. Valeu.

81247
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (esposa) Andrea Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

23461
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (sogra) Aracy Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

84253 Minha m?e Vale Ouro joareia esmeralda Ana Cristina verruck da Silva

91968
Minha M?e vale ouro Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado Pedro H. Berro Priscila
Elisabeth da Silva

32825
Resposta:Encanto e joalheria Esmeralda. Mam?e,Jurema Ferreira Frohlich Sou Juliana
Ferreira Frohlich Promo??o dia das M?es..

23766
Encanto e joalheria Esmeralda minha m?e Franciele Rutzen de Teut?nia me chamo
Manuella Rutzen da Silva

21697 Encanto e joalheria esmeralda
16914 R: joalheria esmeralda e encanto

92967
Relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha zvirtes Felipe Durand de
Lajeado

38488 Joalheria esmeralda e encanto fm
76130 Joalheria esmeralda e encanto fm
08489 Joalheria esmeralda e encanto fm
79521 Joalheria esmeralda e encanto fm

12832
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

06624
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

13291
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

65067 Joalheria esmeralda e encanto

95146

Bom dia para todos n?s e que possamos aprender viver nossos dias como se fossem o
?ltimo de nossas vidas p?s na verdade o futuro e incerto e s? deus tem o controle sobre
ele... quero escrever minha m?e aurora Marques de Freitas na promo??o do dia das m?es
encanto e joalheria esmeralda e eu nas demais promo??es Cleiton de Freitas de arruda
02090389001 lajeado moinhos

39171

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, M?e Marisa
Delazeri. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria
Esmeralda e Encanto FM



Nome Nº Promocional Resposta

36992

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, Marisa Delazeri.
Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

03077
Bom dia, tudo bem? Sou Helo?sa Bettio de Travesseiro/RS. Gostaria de colocar minha
m?e Marin?s De Maman Bettio no sorteio da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO. Quem sorteia um Vale-joia de R$ 1.500,00 para minha m?e ? a Joalheria
Esmeralda e a Encanto.

62389
Olaa gostaria de participar da promo??o: O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO.
Nome: SILVIA PRESTES MATTES . M?e: SULANI MARIA PRESTES . cidade :
LAJEADO. PERGUNTA: QUEM DA UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 para sua m?e?
Resposta: joalheria esmeralda e encanto.

74964
Bom dia. Sou Patrick Possebon, de Arcoverde - Carlos Barbosa, quero inscrever minha
m?e Juliana Zuanazzi Possebon, na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Quem
d? um vale-j?ia de R$1.500 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

18853
Boa noite Quero participar da Promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lorenzo Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome de minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encantooooo

02396
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lucas Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos : Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

19284
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Marlisa Maria Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ?
Gentilha Arossi Fontana: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

07744

Ol?, meu nome ? Brenda Schmidt Menezes, de Lajeado, quero colocar o nome da minha
m?e Silvana Schmidt na promo??o minha m?e vale ouro. Resposta de quem d? um vale
compras de 1500,00 para minha m?e ?: Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM. Boa
sorte para minha m?e, bjs turma da Encanto

42440
Oi? encanto bom dia sou Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o
do dia das m?es pra minha m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor que compras
de 1500 reais ? ?Encanto FM e joalheria Esmeralda????

66104
Oi meu nome ? Valentina Wulfing sou de estrela e quero colocar minha m?e na promo??o
do dia das m?es o nome dela ? Gilvane luzia dos Santos Wulfing de estrela e a resposta ?
encanto fm e joalheria esmeralda

43962
Oi me nome ? Andr? Elmo Schwingel e sou de Laje3 quero participar da promo??o
Cora??o de M?e vale ouro. Que dA uma joia Nome da m?e Loiva Irimgartd Schwingel.
quem da a joia ? R?dio Encanto FM e Joalharia Esmeralda.

48028
Ol?, sou a Julia Nunes Pinheiro, de Santa Clara do Sul, filha de Rosalda de F?tima
Pinheiro, gostaria de participar da promo??o: Quem d? um vale-j?ia de R$ 1500,00 para a
sua m?e? Resposta: joalheria Esmeralda e radio Encanto. Ab

47351
Boa tarde, meu nome ? Grasiela Viviane Bergmann sou de Lajeado e gostaria de
inscrever minha m?e Noeli Maria Bergmann na promo??o o cora??o da minha m?e vale
ouro. A resposta da pergunta ? joalheria Esmeralda Encanto FM. Obrigada!!! Amu essa
r?dio

67423
Bom dia meu nome ? Lucas Bertoncelli de Souza de Fontoura Xavier gostaria de escrever
minha m?e Suzana Bertoncelli de Souza na promo??o Minha M?e Vale Ouro da Radio
Encanto Fm com Joalheria Esmeralda

32282
Oii! Quero participar da promo??o de dia das m?es. Sou Anamaria Garibotti Lapinscki e a
minha m?e ? Rosele Dalcorso Garibotti. Somos da cidade de Lajeado. A resposta ?
Encanto Fm e Joalheria e ?tica Esmeralda!

39320
Boa tarde. Aqui ? a Candida Dalisa M?ller de Forquetinha, minha m?e ? Jurema Silvestra
M?ller. Quero participar da promo??o Quem d? um vale-joia de R$ 1500,00 para a sua
m?e? Resposta ?: Joalheria Esmeralda e Encanto FM
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00249
Boa tarde Merlin ? o Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela e quero colocar minha m?e
na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro ??Darl?ia Carine Gay e quem da esse
super presente ? joalheria Esmeralda e ENCANTO FM ??

56049
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

61017
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

17163
Boa tarde sou o Ycaro de morais Flores de Fontoura Xavier gostaria de cadastrar minha
m?e Cyntia Regina Pires de Morais na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da
Encanto FM e joalheria Esmeralda.

49016
Cora??o da minha m?e vale ouro,eu vilmare da Silva Santiago , minha m?e Denira da
Silva Santiago de Roca Sales quem sorteia um vale compras no valor de 1,500 reais pra
minha m?e joalheria esmeralda e encanto fm

99505
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

93294
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

57506
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

79026
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

06126
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

64130
Quero participar da promo??o: Cora??o da minha m?e vale ouro. Meu nome ? Eduarda
Lu?sa Noll Forster. De Santa Clara do Sul. Nome da minha m?e ? Greice Ta?s Noll.
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto

92318
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

71193
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

59277
oii aqui ? a camilly Santos da Costa de lajeado olarias quero colocar minha m?e D?bora
Santos da Silva na promo??o de dia das m?es meu cora??o vale ouro com a encanto e
joalheria esmeralda

31489
Bom dia, ? o Arthur de S?o Roque, Palmas quero colocar minha m?e Gisele Aparecida da
Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, porque quem d? um cora??o de
ouro ? joalheria esmeralda e encanto FM

08186

Bom dia quero inscrever minha mae nelsi weber de venancio aires para participar do
sorteio , quem manda ? sua filha silvani weber de venancio aires . Quem ta o presente ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM e um forte abra?o a tds vcs ai, pois estamos tomando
um chima eu e meu marido Giovani e o lucas que ainda esta no meu ventre mas ja
acompanha vcs abra?os
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62355
Oii, sou a Tamara Davies de Lajeado e quero inscrever minha m?e Maria Beatriz de Boer
na promo??o de dia das m?es, quem me um val? j?ia de 1500,00 para sua m?e? resposta
Joalheria esmeralda e Encanto FM

93879
Ola quero inscrever-se na promo??o do dia das m?es.....Sofia de Castro, Arroio do Meio,
M?e V?nia de Castro. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta:
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

83151
Bom dia..aqui ? o Marcos Hillesheim de lajeado. Gostaria de inscrever minha esposa
Karine Hillesheim na promo??o no dia das m?es..cora??o de m?e vale ouro Encanto FM e
joalheria Esmeralda.

81209
Aqui e o Lucas Dalla Vecchia, quero cadastrar minha m?e Delcy Teresinha Dalla Vecchia
pra concorrer na promo??o do dia das m?es, s? podia ser uma promo??o da Encanto e
joalheira Esmeralda.

96276
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

02435
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

88953
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

38717
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e vai adorarrr

68539
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

32916
Oi galera da encanto vcs fazem minha tarde muito mais feliz sou o andrew Henrique
Nunes Jorge e quero colocar minha m?e na promo??o cora??o de m?e vale ouro encanto
e joalheria esmeralda 54 999644439 valeu

86746
Boa tarde meu nome ? Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha
mulher que tamb?m ? m?e na promo??o do dia das m?es.E quem t? dando o presente ? a
joalheria Esmeralda e a Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o??

15891
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

00339
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

19028
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

55211
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

00588
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

75078
Bom dia Adriano, quero concorrer ao kit, Tiago Augusto bruinsma de Lajeado, tbm quero
colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda.
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16228
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

17752
Oi sou Daiana Cristina Werle de Cruzeiro do Sul quero colocar a minha m?e Maria geneci
da Silva quem sorteia um vale- joia de R$, 1.500, 00 para a sua m?e?, resposta Joalheria
esmeralda e encanto fm

24095
Bom dia meu nome. ? J?ssica da Silva Rosa e quero participar da promo do dia das m?es.
Minha m?e se chama Neusa Tavares Fermino . minha m?e vale ouro encanto FM e
joalheira Esmeralda bjaoo pra vcs

15734
Promo??o: O Cora??o da minha m?e vale Ouro - Alciane Gallon de Anta Gorda - Nome
m?e: Nelci M. Alessio Gallon - Quem d? uma vale-j?ia de R$1.500,00 para a sua m?e?
Joalheria Esmeralda e Encanto

11046
Bom diaaa sou a Jussara Elesabete da fonseca de Venancio Aires quero colocar minha
mae Sibela dos Santos na promo?ao cora?ao da minha mae vale ouro da encanto e
joalheria esmeralda

81601
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

94761
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

17173
Oi bom dia sou Gilvane wulfing de Estrela e quero participar da promocao do dias das
Maes nome dela e Teresinha dos santos de Estrela e a resposta e Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda??????????

45732
Oii ? o Marcos Paulo de Bom Retiro do Sul eu queria colocar minha noiva Giselle Cristhine
Pereira Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto! Valeuuu

87079
Oi Encanto.Sou Larissa Maccalli Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e
Rejane Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

88367
Ol?. Gostaria de participar da promo??o do dia das m?es. Simoni Selma Follmann. M?e
No?mia Elizabeth Follmann. Picada Augusta CRUZEIRO DO SUL. Encanto FM e
Relojoaria Esmeralda. ??

05010
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

18569
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

96553
Bom dia! M?e Lu?sa de Ara?jo Schulte, 35 anos de Lajeado, filho Artur Luiz Schulte, 6
anos de Lajeado. Queremos participar da promo??o do Dia das M?es com a Jolheria
Esmeralda e Encanto FM!

67365
Boa tarde meu nome ? Benjamin Weber de Jesus de arroio de meio gostaria de inscrever
minha m?e Daniela Ant?nia Weber na promo??o quem d? um vale de 1.500,00 joalheria
esmeralda e encanto FM bjos a todos

12448
Boa tarde meu nome ? Gerson Pereira dos Santos quero escrever o nome da minha
esposa Dirce Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da
joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

79704
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es...minha m?e vale ouro.... M?e Cl?udia
Herrmann hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e
esmeralda

48575
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda
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08724
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

82139
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

37528
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

47442
Oi encanto aqui ? a Andrieli K. de Lima eu gostaria de por a minha m?e Elaine K. de Lima
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto e joalheria e ?tica esmeralda

50679
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

70444
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

34188
Oi aqui ? a brenda Casagranda franchini quero escrever Minha m?e Luciane Casagranda
franchini de liga alegre caravagio mu?um 051996073671a resposta ? joalheria esmeralda
e encanto fm

66570
Boa noite! Sou a Vanessa Sulzbach de Estrela e minha m?e se chama Maria Madalena
Sulzbach. Quem da um vale j?ia de 1.500 R$ para sua m?e? Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda.

70784
Bom dia Meu nome ? Kauana Viana de S?rio RS eu queria colocar minha m?e Marisa
Cristina da Silva Rosa.Na promo??o do dia das m?es. ?Da Encanto FM e Relojoaria
Esmeralda ????

53216
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

21781
Bom Dia ...Meu nome ? Leandro Cristian Kohler e quero colocar a minha m?e Fabiane
Eckhardt de Arroio do Meio na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria
Esmeralda..Porque minha m?e sim vale Ouro... Obrigado...

71372
Meu nome ? Brah?lli eu sou de lajeado quero escrever o nome da minha m?e Dirce
Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e vale oro promo??o joaleria
esmeralda e r?dio Encantofm

28294
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

38010
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

89125
Boa Tarde Sou Emilly Baldissarelli Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro Nome
da minha m?e: Eliane Meotti Baldissarelli Parceria Encanto Fm e Relogiaria Esmeralda

52390
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

53744
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

00172
Bom dia! Sou a Andressa Fedrizzi de Pouso Novo gostaria de colocar minha m?e,
Valentina de Siqueira na promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro , joalheria
Esmeralda e r?dio Encanto...

33991
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

48505
Boa tarde Marilyn aqui ? a Sarah de Fontoura Xavier queria colocar minha m?e Maria
Cristina da Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
com a encanto FM.Manda a uma m?sica do Marrom five pra ela
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17345
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

79724
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

35585
Bom dia teta sou Josiane Silveira de Lajeado coloca minha m?e Denise Nicolini Kussler na
promo??o dia das m?es.O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

05713
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha sogra Rosalina Haubert Pereira
Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e
Encanto! Valeuuu

84735
? o Lu?s Ot?vio Sulidario de Encantado, telefone 997936737, quero colocar minha m?e
Cristiane F?tima Hunning na promo??o do dia das m?es. Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

54154
Nome: Ulyana da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

02266
Nome:Ulysses da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

52101
Boa tarde encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha
m?e Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

66603
Oi aqui ? a lavinia vit?ria gianezini de encantado coloca minha m?e Simone gianezini na
promo??o o cora??o da minha M?E Vale ouro da encanto Fm e joalheria esmeralda

81971
Gerson Lu?s beuren, de Santa Clara do sul, o nome da minha m?e ? Elis?ngela Beuren....
Quem sorteia um vale-joia de r$1.500.00 para sua m?e? ? a joalheria esmeralda e
encanto.

00676
Aqui e a Margarete e a minha m?e ? a Nelci Schmitt de Imigrante, quero participar da
PROMO??O, quem d? mais joias pra sua m?e. Resp. Encanto FM e joalheria
ESMERALDA.

75328
Oi meu nome ? La?s Andressa Gon?alves Bom quero inscrever minha m?e Muriel
Gon?alves dos Santos na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da joalheria
esmeralda

64111
Oi meu nome ? Wesley Leonardo Baum e quero botar a minha m?e Anelise Marlise Auler
Baum na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda

38205
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

22770
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

14790
Bom dia Adriano! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

08650
Liziane Marques Goncalves quero colocar minha mae Salete Marques de Sao Gabriel pra
participar da promocao minha mae vale ouro...resposta joalheria e otica esmeralda e
encanto fm...??????

56958
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

81361
Benjamin Weimer Jacinto de Teut?nia quer cadastrar a Mam?e Sibele Cristina Weimer na
promo??o de Dia das m?es. Quem da esse vale para minha m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto FM. ????????????????

79434
Bom dia ...meu nome ? R?mulo Cucioli gostaria de colocar minha m?e Rejane Cucioli de
Mucum na promo??o do dia das m?es. Obrigada. Promo??o ?tica esmeralda e ENCANTO
FM

10174
Laura Yasmin Scherer do Jardim do cedro lajeado quero colocar minha m?e Elaine
Loraine kollet do Jardim do cedro participar da promo??o do dia das m?es esmeralda e
encanto fm
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03142
Oiii! ? eu bora l? minha m?ezinha querida tamb?m tem que estar nessa promooo!
CRISTINA ROSA DOS SANTOS CIDADE ALTA. VEN?NCIO AIRES joalheria e ?tica
esmeralda!!!! BJS ? TODOS D? ENCANTO

50807
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

38469
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

41152
Oi aqui ? o Pedro Augusto Gianezini de Encantado coloca minha m?e Simone Gianezini
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da Encanto FM e joalheria esmeralda

39932
aqui eh o Lucas de Lajeado. queria participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO pra minha m?e Marie Jane Martins. E a resposta eh: JOALHERIA
ESMERALDA e ENCANTO FM(A melhor)

90859
Bom dia tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

94897
Sou o Fernando Henrique dos Santos de Mu?um quero p?r a minha m?e Marilaine Silva
dos Santos na promo??o das m?es quem sorteia um vale j?ia ? joalheria esmeralda e
encanto

40104
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria e ?tica Esmeralda.

24851
Bom dia Teta! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

43402
A Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

57450
Bom dia !Aqui ? o Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha m?e
na promo??o do dia das m?es .Quem t? dando o presente ? a joalheria Esmeralda e a
Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o .??????????????????

04576
Regina Schneider de Arroio do meio. Quero colocar minha m?e Marlise limberger na
promo??o do dia das m?es. O cora??o da minha mae vale outro, joalheria esmeralda e
encanto fm

78988
O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO NOME: Dani Cristina Girardi. CIDADE:
Marques de Souza. Quem d? um vale J?ia de R$1.500,00 p/ a sua m?e? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO FM. Nome da minha m?e: INGRID GIRARDI.

63163
Bom dia, Sibele Cristina Weimer de Teut?nia, quero inscrever minha m?e Lisane Weimer
na PROMO??O minha mae vale ouro. Quem da esse presente? Joalheria esmeralda e
Encanto FM. Feliz P?scoa a todos com muita luz, respeito e empatia com o pr?ximo!
Abra?os.

89312
Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos Quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

33142
Bom dia. Quero participar da promo??o das m?es. Sidnei Netto Roca Sales m?e Eva da
Silva Netto. Quem sorteia 1500$ pra m?e. Encantado Fm e Joalheria Esmeralda. Bkss

65430
Quero colocar minha m?e na promo??o sou Joni abrantes de lajeado minha m?e Maria
Elaine Grillo Abrantes quem da super presente dia das m?e e Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

41414
Oi meu nome ? ANa julia casagrande de mucum. Quero colocar minha mae na promo?ao
do dias das maes. Elisabeth casagrande. Resposta relojoaria esmeralda e encanto fm. Bjs

99745
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mais de Moraes eu quero colocar a minha m?e no sorteio
da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da encanto e joalheria esmeralda. Minha
m?e ? a Rosa Maria Mais.
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47402
Clarice Regina Sauter Cidade: Lajeado - RS M?e: Marlise Teresinha Johann Sauter
Pergunta quem d? um vale j?ia de 1.500,00 reais? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto

42090
Bom dia Adriano tudo bem aqui ? a Amanda Emanuelle Sgarbi de Teut?nia quero
participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ourocom a joalheria Esmeralda e
Encanto Fm o nome da minha m?e ? Liliane Denize Ledur obrigada

75073
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

11513
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

80296
Boa tarde ENCANTO AQUI ? o Douglas de Amorim Rockenbach de LAJEADO COLOCA
minha M?E na PROMO??O CORA??O de m?e vale ouro com ENCANTO e joalheria
esmeralda obrigado. A m?e ? SANDRA MARIA DE AMORIM ROCKENBACH

97843
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha m?e Maura Cerlene da Silva pra
participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto!
Valeuuu

26304
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

88946
Bom dia encanto. Sou Maria Guralski de Encantado quero colocar minha m?e Gabriela
Guralski na promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalheria esmeralda.minha m?e
vale ouro??

54802
Bom dia Merlin ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha m?e Ivone
terezinha kunzler na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto
Fm

07665
Oi sou gustavo saldanha aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

68381
Oi sou joao pedro saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

64977
Quero participar da promocao dia das maes...meu nome Liziane Marques Goncalves.
Minha mae Salete de Fatima marques...resposta: encanto e joalheria esmeralda

10808
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

19188
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

03446
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

51961
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

59121
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

94306
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

46858
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

99226
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda
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19158
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

90261
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

56676
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

23735
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

69249
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

19840
Elenice herrmann de lajeado s?o bento quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

13047
Oi sou brayan saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

02391
Minha m?e Carolina Rosa Bert? foi a j?ia mais preciosa que j? tive na vida...Elenita Bert?
da Silva Lajeado-RS , quem d? um vale j?ia ? JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

85270
Bom dia Tudo bem...Sou a Danimara Both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm..toca anitta..grande abra

54462
Bom dia Tudo bem sou a danimara both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm...toca Matheus e Luan.. grande abra

02137
Ol?, sou Lu?sa Primaz de S?rio/RS e minha m?e ? a Ivoni Teresinha Mantelli Primaz
Quem d? um vale-joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto.

32672
Bom dia, Eduarda Portaluppi de Morais de Vespasiano Corr?a, queria colocar minha m?e
Suzana Maria Portaluppi na promo do dia das M?es! JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO V?O DAR ESSE PR?MIO PRA ELA. Valeeeeeeu ????????

96552
Ol? Encanto , coloca minha m?e Maria Noeli Feil De Lajeadona promo??oQuem Sorteia
um vale j?ia de 1.500,00 para sua m?e ?: Resposta: joalheria Esmeralda e Encanto.
Ivanete Marin?s Feil Lajeado.

77211
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

44186
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

76849
Bom dia!!!????sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia das
m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda!!!????

75055
OI Merilin bom dia.....tudo bem?Ainda da pra inscrever minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

70491
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

65796
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

29857
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

78156
So Rafael Sartori Schneider nome da minha mae nadir Sartori Schneider quero participar
da promo??o o cora??o da minha mae Vale oro joalheria esmeralda e encanto fm

34177
Boa tarde sou a Tacia caroline dullius de cruzeiro do sul e gostaria de participar da
promo??o de promo??o minha m?e vale ourocom joalheria esmeralda e encanto FM.
Nome da m?e ? Nelsi dullius. Obrigado ??

94834
Boa Noite!!! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o!!!
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88964
Bom dia teta ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha esposa lisane
In?s Spies na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto Fm
quero que toque a m?sica de duduca e dalvan jantar com jesus

53366
T? de castigo ent?o T? sem meu celular por isso estou usando o celular dela para
coloc?-la na promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

98281
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o dah Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o! !! E tamb?m dar os parab?ns pra ela, que est? de anivers?rio hoje! !! Amo ela
muito! !!

40926
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

12488
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

92588
Oi sou monike da Silva Ferreira de Roca Sales e quero colocar minha m?e Catia Lisiane
da Silva na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda e encanto FM

87784
Sou a Lu?se Cordeiro dos Santos, de Lajeado, quero inscrever minha m?e Jaqueline
Cordeiro na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria Esmeralda.

11714
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

11747
Boa tarde quero participar da promo??o do dia das m?es a minha m?e ? Adiles Bele
Desengrini de Arvorezinha. Resposta Encanto F M e joalheria Esmeralda.

78045
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

68391
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

35482
Boa tarde sou Salete Gabiatti de Lajeado RS minha m?e chama-se Graciosa Georgina
Zatt Quem da Vale Joia de RS 1.500 00 p sua m?e ? JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO

47294
Oi sou ? Neuza Rodrigues aqui da linha argola quero participar da promo??o dia das m?es
minha m?e vale ouro da r?dio encanto fm e relojoaria esmeralda obg

88231
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

48530
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es. M?e Cl?udia Herrmann
hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e esmeralda

49686
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Giovana Rodrigues de
lajeado nome da m?e Angela Rodrigues resposta joalheria esmeralda e encanto

73502
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

02992
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

51824
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

06174
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

99545
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda
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29036
Meu nome ? Gerson e quero escrever o nome da minha esposa Dirce Antunes despessel
na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto
fm

50361
Boa tarde, quero colocar minha m?e Luciane Carine Wust de Lajeado, na promo??o
minha m?e vale ouro, Felipe Miguel Maier. Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto
FM.

76395
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

04091
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

20852
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

42191
Oi encanto, sou Gabriel Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

33949
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

99009
Eu Gabriela Luiza Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

76368
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

28784
Bom dia! Gostaria de escutar uma m?sica do atitude 67, Vem.. E participar da promo??o
minha m?e vale ouro.. da encanto fm e relojoalheiria esmeralda m?e Terezinha Comim
Corso, Jana?na In?s Britzke de Teut?nia

87974
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

29735
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

27065
Boa noite sou o Mois?s Paulo Fontana minha m?e ? Ilse Maria Fontana, gostaria de
participar da promo??o do dia das m?es, com a Joalheria Esmeralda e Encanto FM

28900
Oi entanto, sou Lorena Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

42223
Meu nome ? Brah?lli dos Santos eu quero botar minha m?e Dirce Antunes Despessel na
promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

19654
Eu Luana Beatriz Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

16684
Bom dia feliz P?scoa sou laudinor kunzel de encantado rs quero cadastrar minha m?e
ialca maria poro na promo??o do dia das m?es joaleria esmeralda.

53937
Sou Michele Lodi de lajeado quero colocar minha mae Gloria Rigoni Lodi na promocao
Cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda.

31401
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

94730
M?nica Tainara Schmitz, Lajeado-RS, coloca minha m?e M?rcia Aparecida Matielli
Schmitz na promo do Dia Das M?es e a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM, a
melhor do vale

22329
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Bom final de semana. Abra?os. Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

66884
Ol? aqui ? a Thaila De Conto! Sou de Encantado inscreve minha m?e Viviane Camini De
Conto na promo??o Cora??o de M?e vale ouro joalheria esmeralda e Encanto FM

42025
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.
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10560
Oi ? o Erick Zacarias da SilvaQuero colocar minha m?e CLEONISE MARIA MENEGHETTI
DA SILVA na promo??o meu cora??o vale Ouro da joalheria esmeralda encanto FM
obrigado

15414
Boom dia, meu nome ? Tais Trojaike Lajeado e quero por minha m?e Marisa Trojaike na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Joalheria esmeralda e encanto fm

91712
Franciele M?ller de Estrela quero colocar minha m?e Silvane M?ller na promo??o cora??o
da minha m?e vale ouro sorteado pela Joalheria Esmeralda e Encanto fm

84062
Oiii...Sou MARJANA BORSATTO quero colocar minha m?e LOIVA BORSATTO de
TRAVESSEIRO na promoc?o,MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E OTICA
ESMERALDA E ENCANTO FM.

18407
Sou Rafaella Scheidt e Thiago Scheidt e queremos colocar a minha m?e Clarice Peroraro
participar da promo??o dos dia das m?es joaleria Esmeralda

43536
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

90237
Boa noite sou Marlei Rodrigues da Silva, minha m?e Nelci Birck da Silva, quero participar
da promo??o dos dias das m?es com Joalheria Esmeralda e Encanto FM,

72573
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

40599
Boa tarde .Aqui ? o Vilson Jandir Stoorck de Lageado.Quero por a minha M?e na
promo?ao ,o cora?ao da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

94348
Oi m chamo C?tia Haas d Canudos do vale nome da minha m?e Irene Haas e quem t da a
j?ia o cora??o de ouro ? Encanto FM e Joalheria Esmeralda

76664
Sou Gustavo Rauber..quero colocar minha m?e... Denise Isolete Appel ...na promo??o do
dia das m?es...uma promo??o encanto e joalheria Esmeralda

61452
Bom dia nos cristian Agatha e julia de capit?o queremos botar nossa m?e graziela da silva
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

36539
Boa tarde sou gabrielly Vit?ria kern quero colocar minha m?e Clarice kern na promo??o
cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria esmeralda

10614
Boa noite pessoal eu sou Ol?vio C?sar Pazini. De Roca Sales quero minha M?e Lorena
Pazini na promo??o da R?dio Encanto com Relojoaria Esmeralda! Gosto de todas as
m?sicas tocadas a? desejo a todos uma boa noite!

60461
Oi meu nome ? Bianca Bello Garcia Rodrigues, sou de Teut?nia e quero participar da
promo??o de dia das m?es da Encanto FM e joalheria Esmeralda. O nome da minha m?e
? Ereni Maria da Silva Bello.

12908
Eu vinicius windberg de lajeado,quero colocar a minha mae vanderleia scheibler,na
promocao de dia das maes da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

39398
Ketlyn de Morais schmitz lajeado rs Deise Tatiane dos Santos de Morais quem sorteia um
Vale joia de 1.500,00 para sua m?e jalheria Esmeralda e encanto

48435
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

42643
Charles Henrique suptitz de lajeado quero coloca minha m?e Permela Suptitz na
promo??o minha m?e vale ouro. E a resposta ? joalheria esmeralda e encanto

66464
Boa tarde sou o Bernardo zanus quero inscrever minha m?e Sandra Alves da luz pra
participar da promo??o cora??o de ouro da joalheria esmeralda e da r?dio encanto, somos
de sinimbu , abra?o pra todos os ouvintes da r?dio. Toca Lucas Luco ou a m?sica
perfeitinha

77336
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...
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84866
Oi Tiag?o!! Tudo bem, aqui ? o Vinicius de Teut?nia, coloca minha m?e Sandra Beatriz
Horst da Costa na promo??o Encanto Fm joalheria Esmeralda

86118
Oi bom dia sou Mauri de roca Sales quero colocar minha m?e na promo??o minha Vale
Ouro Maria Terezinha de Medeiros relojoaria esmeralda e encanto FM valeu toca uma
m?sica da banda sentinela passarela

94020
Ol?! Quero participar da promo??o do dia das m?es!Eduarda Bergonci, Progresso, m?e
Luci Maria Bergonci! Resposta: Joalheria esmeralda e Enconto !

38804
Alex. ..Alexandre. .e alexsandro de capit?o queremos botar nossa m?e Adriana friederich
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

17520
Bom dia, Adriano sou Ivanete Marin?s FeilLinke, Lajeado,Quero colocar minha m?e Maria
Noeli FeilL promo??o da Encanto e Relojoaria Esmeralda.Grande abra?os a vcs da nossa
querida r?dio Encanto.

88751
Bomm diaa.Sou LAERSON HENDGES quero colocar minha m?e LONE HENDGES de
CAPIT?O na promo??o MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E ?TICA
ESMERALDA e ENCANTO FM.

61134
OI Tiagao boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

84404
oi Thiago ? a Cris couto de Lageado quero deixar o nome da minha m?e Rosa couto pra
participar da promo??o da encanto e relojoaria esmeralda

30776
Meu nome ? Vera Maria Teston de Progresso gostaria de por minha m?e Aldair da Silva
na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM

71694
OI Merilin bom dia.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

99819
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

22489
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

55757
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

18226
Bom dia, r?dio Encanto, sou Ivanete Lajeado toca m?sica do Gustavo Lima.. quero
participar da promo??o dia das m?es da Relojoaria Esmeralda , minha m?e Maria Feil.

66025
Tiagao..boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

45995
Filha Raissa KAUANY KAFER VIEIRA MAMAE LUCIANE ISABEL CRISTINA KAFER DE
ARROIO DO MEIO. MINHA M?E VALE OURO. JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO
FM

36180
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

38599
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

86594
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

30528
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

15263
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????
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67068
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

25878
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

08508
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

79976
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

65276
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

56944
Ol? sou Jeferson Eckhardt de Arroio do Meio e quero inscrever minha m?e Ademilde
Eckhardt da promo??o da encanto FM e joalheria esmeralda

22619
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

31741
Boa noite Tiagao! Quero escutar a musica do Pinfloid. Coloca minha esposa Lenise Auler
na promocao do dia das Maes da joalheria esmeralda e encanto. Lajeado.

34280
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

07486
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

17859
Boa tarde sou o Eduardo sulidario de encantado queria botar minha m?e na promo??o
minha m?e vale ouro da encanto fm e joalheria esmeralda minha m?e ? a leda sulidario

28301
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

46291
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

35379
Ol?.. sou o Diego Fontanive de lajeado.. quero colocar minha m?e F?tima Fontanive na
promo??o vale ouro.. quem da ? joalheria esmeralda e Encanto fm

17052
Sou Igor fontanive de lajeado quero colocar a minha m?e F?tima Fontanive na promo??o
minha m?e vale ouro.. Quem da ? joalheria esmeralda e encanto fm

07425
Edirleine Freitas da Siva Encantado RS Francisca Freitas da Silva *Quem d? um vale-joia
de R$1500,00 para sua m?e? - Joalheria Esmeralda e Encanto

19783
Boa tarde! Aqui ? a Valentina Rodrigues da Silva de Arroio do Meio e quero participar da
promo??o do Dia das M?es da Joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e ? a Eliane
Rodrigues da Silva

47829
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto.fm e joalheria esmeralda vcs s?o top sou o Andrew
Henrique Nunes Jorge

79120
Eduarda thais scherer do Jardim do cedro quero colocar minha m?e Elaine loraine kollett
na promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

19602
Bom dia enconto M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s quero participar da
promo?ao do dia das m?es com com joalheria esmeralda e encanto minha m?e se chama
Iva de freitas de bela vista do f?o marqu?s de souza ??
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70318
Boa tarde Encanto !!!sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria Esmeralda o nome da minha m?e ? Viviane Ott
????

34878
Leonardo Bergmann de canudos do vale e a Marli Bergmann quem sorteia um vale-joia de
R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto

37829
Oi quero colocar minha m?e na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro e quem da
esse super presente ? ENCANTO FM E JOALHERIA ESMERALDA o nome a minha m?e
? Orvani Elauterio de Estrela, sou Darl?ia Carine Gay ??

36344
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

80874
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

74009
Bom dia ,M?rcio Rech de Lajeado quero colocar minha m?e Del?zia Cruz na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro ,Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

74943
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

67469
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

04537
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

90207
Oi bom dia ? o Bruno zenatti gostaria de participar da minha m?e vale ouro o nome dela ?
Sandra zenatti encanto e joelharia esmeralda

15516
Bom dia, quero colocar minha m?e Evoni Back Wust na promo??o da m?es . Luciane
Carine Wust de Lajeado, Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto FM.

71605
Bom dia ? andreia fagundes de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro Loreci fagundes joalheria esmeralda e encanto obrigado

16085
Sou Victor ricarttis minha m?e ,Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!

24024
Sou vit?ria de Borba minha m?e Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado ,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!!

51582
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto e joalheria esmeralda vcs s?o 10 sou andrew Henrique
Nunes Jorge

81362
Boa tarde ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ? 1000

80968
Bom dia! Quero participar da promo??o do dia das m?es... O cora??o da minha m?e vale
ouro! Promo??o Encanto FM e Joalheria Esmeralda!

74201
Boa tarde gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha mae vale ouro e quem
da o presente eh Encanto fm e loja Esmeralda. Sou Shauam Antony Eckert Siebra. E
minha m?e Evelin Emanuele Eckert de Lajeado.

13103
Boa noite encanto sou a Tain? dos santos de Lajeado p?em minha mae S?nia Friedrich na
promo??o minha m?e vale ouro da esmeralda e a encanto

15248
Oi eu sou a Djenifer de marques de Souza quero colocar minha m?e Rejane de Castro na
promo??o minha M?e Vale ouro ?tica esmeralda

81688
Ol? dia! Sou vit?ria Gabriela de Borba quero homenagear minha m?e VANESSA DE
F?TIMA RICARTTIS, A ENCANTO E JOALERIA ?TICA ESMERALDA!!!

30963
Boa tarde.Aqui ? o Vilson Jandir Storck quero por a minha M?e na promo?ao ,o cora?ao
da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

43549
Bom dia!! Sou Geovana Prates Kersting, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates.
A resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.
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27980
E a Francine Joris bota a minha m?e Renata Schneider de roca sales minha m?e vale
ouro patroc?nio encanto fm e joalheria esmeralda

66342
Bom dia Adriano !!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es da encanto FM e joalheria Esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

60602
Sou Rafael Maziero de Colinas e quero participar da promo??o quem da mais j?ias pra
sua m?e, resp encanto FM e joalheria esmeralda, pra minha mae Fabiana Maziero...

35406
Sou joao vitor da rosa nascimento Queria colocar a minha m?e camila oliveira da rosa
nascimento na promo?ao da joalheria esmeralda e encanto fm

86126
Bom dia ..sou Marcos Linke Links de S?o Bento..quero colocar minha m?e Anita Flores
linke na promo??o ?tica e relojoaria Esmeralda e encanto na promo??o quem da um vale
brinde de 1.500 reais

08431
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

14527
Bom dia ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e vale
ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ?SA PARCERIA ? 1000

05729
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

78750
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

49405
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

43558
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

15094
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

30280
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

17567
Sou Franciele Dammann quero colocar minha m?e Andr?a Dammann na promo??o o
Cora??o da minha m?e vale ouro, da joalheria Esmeralda e Encanto FM

90038
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

97749
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

22105
Sou Daniel Henrique de cruzeiro do sul Tenho 8 anos queria colocar minha m?e Joice Keil
na promo??o Resposta joalheria esmeralda e encanto FM

80245
Oii ? a julia Stacke e quero participar da promo o coracao da minha mae vale ouro , quem
da essa promo ? a encanto fm e esmeralda

13265
Boa tarde, ? Roberto Ledur de estrela, coloca minha esposa Jordana canan de lima na
promo??o do dia das m?es ,joalheria Esmeralda e Encanto, valeu abra

93711
Boa tarde !!??sou Viviane Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e
vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Edite Ferreira obrigada! ????

96331
Bom dia!! Sou Guilherme Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

37289
Sou Vin?cius windberg de Lajeado, quero colocar a minha m?e vanderleia scheibler na
promo??o da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

45293
Eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio dos dias das m?es da joalheria esmeralda.obg

77693
Quero colocar minha m?e janice johner na promo??o minha m?e vale ouro abra?o
Janaina johner radio encanto e joalheria esmeralda

18258
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

19495
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado



Nome Nº Promocional Resposta

90797
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

33507
Merlin eu maria aler de cete anos querro clca minha mae Lenise auler de laj na prm o
coracao vale ouro cm a relogoaria esmeralda e a encanto.

01184
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

21760
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

77057
Oiii.Sou ALINE GODOY quero colocar minha m?e MARLISE GODOY de TRAVESSEIRO
na promo?ao MINHA M?E VALE OURO com JOALERIA ESMERALDA e ENCANTO FM.

29164
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

88102
Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e vale ouro.Daniele fuhr de
estrela.Mae Dirci Maria fuhr. Joalheria esmeralda e encanto fm.?

37659
Boa tarde Merlin s? na faxina aqui e no som da encanto FM quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e r?dio encanto FM m?e Ilse Miller ? a Jandira
Ruschel de Santa Clara do Sul bjs????

64570
E colocar minha m?e Clarice Becker. Lajeado na promo??o minha m?e vale ouro quem da
encanto FM e joalheria Esmeralda

74228
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

46091
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

79098
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

79957
Bom dia!! Sou Gabriel Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

24841
Promo??o dia das m?e o nome da minha m?e e Marlene Petry e o meu ? Kau? J?nior
hentges Radio encanto FM e joalheria esmeralda Arroio do Meio

28504
Bruna Moraes Spegiorini colocar minha m?e Scheila fabiane moraes spegiorini no sorteio
minha m?e vale ouro joalheria esmeralda encanto FM

23516
Boa tarde encanto sou a Tain? de Lajeado p?em minha m?e S?nia Friedrich na promo??o
do dia das m?es dos 1.500,00 da esmeralda e encanto

39935
Oi tudo bem? Inscreve minha m?e L?cia de Moraes Fumagali promo??o o cora??o da
minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigada ?mily Moraes da
Rosa Ven?ncio Aires

58784
Oi M?rilin coloca a minha m?e Joseane Lassen Polis na promo??o o cora??o da minha
m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda, filhas Emily e Esther Polis, Lajeado ,
telefone 997441872 bjosss ????

41084
Oi sou a Djenifer Ta?s de Castro Busch de Marques de Souza quero colocar a minha m?e
na promo??o dia das m?es otica esmeralda quero ouvir Eduardo Costa olha a

29973
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

56533
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

63189
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

10219

Oi Boa tarde gostaria de me escrever na promo??o e minha m?e miga beb? ? pequena s?
podia ser ? encanto e joalheria esmeralda aqui ? a luciane Casagranda franchini ? minha
maezona?Maria Barrosi casagranda liga alegre caravagio mu?um telefone 051996073671
bjs e uma boa pascoa

69798
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda
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56901
??sou wellinton erick de Araujo padilha gostaria tambem como o meu irmao colocar o
nome da nossa mae na promocao da Esmeralda e encanto fm.Maria Julia de Araujo
padilha.998865541.lajeado

06550
Cleomar Avila de Lajeado colocar minha mae Ortenila Avila que o cora??o dela vale ouro
da promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto F M

07088
Bom dia Meu nome ? Ruan tenho 8 anos sou de Estrela quero coloca minha mam?e na
promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM Nome da minha m?e
? Eliziane Queiroz da silva bjo p vcs n?s estamos sempre escutando a r?dio do

02195
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

84244
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

25347
Quero participar da promo??o das m?es...o cora??o da minha m?e vale ouro....uma
promo??o da encanto FM e joalheria Esmeralda....meu nome e Gustavo Rauber pra minha
m?e Denise Isolete Appel

21690
Eu Raffael Xavier de Aquino gostaria de inscrever minha m?e Fabiana Xavier na
promo??o do dia das m?es De Lajeado Esmeralda e Encanto FM

75041
O nome da minha minha e glaci FERREIRA e meu nome e ALEXANDRA FERREIRA O
cora??o da minha m?e vale OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO fm

58854
Oi quero colocar minha m?e Leila Pazini pra participar da promo??o dia das m?es. E
quem d? o presente ? joalheria esmeralda e Encanto FM... Ariella Pazini Viegas...

22874
Quero colocar minha m?e Rosa Formehl no sorteio, quem te da um present?o no dia das
m?es? A resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm- Roseli Formehl -Lajeado??

96801
Juliana C. D. Quanz quero colocar minha m?e Neusa Algayer para participar da promo??o
Dia das M?es com Joalheria Esmeralda

35911
meu nome e thomas jeferson de castro so de lajeado nome da minha mae juliana fatima
da silva promocao relojoaria esmeralda e encanto fm

52039
Sou Francyele da Silva Nunes da cidade Guapor? nome da minha m?e ? Diolene da Silva
Nunes patrocinador Joalheria Esmeralda e Encanto

84903
Oi. Posso colocar o nome da minha ma? na promo?ao dia das ma?s. Ana Maria Deconto
de Mu?um. Res joalheria ESmeralda e encanto fm. Obrigado.Meu nome ? Elisabeth
casagrande

73570
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

16610
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

59132
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

19662
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

95708
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

39090
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

24212
Boa tarde, quero participar da promo??o minha m?e vale ouro Luciane Carine Wust de
Lajeado . Resposta joalheria Esmeralda com Encanto FM.

62607
Bom dia gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro sou Adriani Wust de
Lajeado. Resposta joalheria ESMERALDA COM ENCANTO FM

84439
Filhos: Arthur e Davi Bertoglio.... M?e: Renata Bertoglio....de Lajeado Cora??o da minha
m?e vale ouro. ?tica esmeralda e encanto fm
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82996
Oi meu nome ? lucas k.squero colocar m mae na promocao coracao da minha mae
marilene Terto vale ouro joalheria esmeralda e rd encanto

03691
Jonathan Avila de Lajeado colocar minha Mae Keli na promo??o cora??o vale ouro da
Encanto FM relhojearia Esmeraldas

14413
Bom dia Adriano quero colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda,

39529
Sou Claudia Lidiane dos Santos moro em Teut?nia minha m?e Ant?nia Marlene pena dos
Santos encanto e joalharia esmeralda

66881
Oi, meu nome ? G?ssica, coloca minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda

24632
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

09328
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

23782
O coracao da minha mae vale ouro! Willian bouvie mae Vanderleia de fatima bouvie
Encanto fm Joaleria e otica esmeralda dele dale tricolor

31183
Oi sou a Daviane Endler de Roca Sales quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria esmeralda e encanto fm

16417
Oi sou Daniele Endler de Roca Sales e quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria Esmeralda e Encanto FM

25977
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

15427
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

41764
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

47668
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

90468
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

00618
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

70542
Ola sou Estela cristiane dos Santos de Forquetinha quero participar da promo??o do dia
das m?es da joalheria esmeralda e encanto fm em nome do meu filho Jo?o Pedro do
Prado.brigada

87270
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

36530
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

22582
Bom dia eu a francieli de cinco anos quero escr a miha mae lenise na prm minha mae vale
ouro coma relogearia esmeralda ea encanto .sou de lajeado.

72173
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

10101
Meu nome ? nelcindo Nunes de Oliveira quero participar d? promo??o minha m?e Vale
Ouro d? relojoaria s ?tico esmeralda coloca Franciele Ta?s da Silva Oliveira

39192
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

31306
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

29763
bom dia eu quero colocarminha esposa na promo??o dia das m?es cora??o da minha
m?e vale ouro com parceria da esmeralda e encanto fm

34901
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.
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70397
Bom dia ! Sou Lisnei Juliano Winter de Teut?nia e nome da minha M@E ? Dalia Post
Winter . Promo??o da ?tica Esmeralda e Encanto FM

74267
Bom dia , queria participar da promo??o dos dias das m?es minha m?e vale ouro em
parceria com a rejoalheria Esmeralda e Encanto Fm.

59113
Bom dia , sou a Luciane Beatriz Feldens de Colinas tb quero participar da promo??o do
dia das m?es ?tica esmeralda . Liria Lammers no.e da mamis

33004
Oi Tiago quero colocar minha m?e Adelaide Royer na promo??o cora??o d m?e Vale
Ouro, d encanto e joalheria esmeralda, ? a Rosimeire Royer d canudos do Vale!

58706
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

42110
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

36696
Bom dia kauane paulus de lajeado, coloca mamae marioli paulus na promo das mamaes,
encanto fm e joalheria esmeralda. Toca uma turma do pagode

73120
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

81640
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

03577
Bom dia ? Adriana dos santos de S?o Jos? do Herval quero colocar minha m?e na
promo??o das m?es joalheria esmeralda e encanto fm.obrigado 054 996217359.

97753
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

90969
Marcio miguel de borba / m?e Sirlei de borba : cidade lajeado promo??o quem da vale ?
Encanto e joalheria Esmeralda

27359
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

28936
Bom dia teta ? o marcos capitanio de mu?um qero escrever minha m?e iraci capitanio n?o
promo??o joaleria esmeralda encanto fm aqele abra

07386
Patricia ang?lica wathier Da minha m?e - Maristela Alves Pereira Cruzeiro do sul -
Resposta - joalheria Esmeralda e Encanto

53337
Bom dia Eloi cossul de roca sales coloca minha m?e Ilone Cossul na promo??o minha
m?e vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm

44364
Oi sou Aline de Teut?nia. Quero colocar minha m?e Neide Fritscher na promo??o do dia
das m?es. Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

49151
Oi meu nome ? Ereni Maria Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e joalheria Esmeralda. N? da minha m?e ? Eva da Silva Bello

01005
Ivandro toniolo nome da m?e Ivone m. P.toniolo putinga rs que t? dando ? radio encanto e
joalharia esmeralda

34832
Quero participar da promo??o: ?Quem sorteia um vale-j?ia de R$ 1500,00 para sua m?e?
Resposta: JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

49770
Boa noite eu Ariae Souza Queria escrever minha m?e Ana leticia de Souza de Lajeado na
promo??o da ?tica Esmeralda com encanto efieme

71548
Oi encanto .. Sou Tatiane Sulzbach de fazenda vilanova quero colocar minha m?e na
promo??o da joalheria esmeralda e encanto FM minha m?e Maria Madalena Sulzbach

22102
Ooi aqui ? a Katieli da Silva Kollet quero colocar minha M?e Erenilda da Silva no sorteio
da Joalheria Esmeralda. Cidade: Arroio do Meio

86300
Oi meu nome ? Bruna Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da Encanto
FM e Joalheria Esmeralda.

94130
Oi Thiago aqui ? a Bruna Pechoto Wermann coloca a minha m?e Katia Eliane Pechoto na
Promo??o joalheria Esmeralda e a Encanto FM de Bom Retiro do Sul um beijo para todos
voc

94276
Gabriel Grave de Teut?nia, quero colar minha m?e Marlene Grave na promo??o, com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda
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96401
Bom dia leonici bomm de lajeado coloca minha mae Teolina bom na promo?ao minha mae
vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm . manda uma musica pro meu noivo eloi cossul
de roca estamos matiando na escuta da encanto

33323
Maria Eduarda da Silva de Estrela, o cora??o da minha m?e vale ouro! promo??o Encanto
FM e relojoaria Esmeralda o nome da minha m?e ? Ivete Locatelli da Silva.

25583
Viviane Kunzler.MAE noely da silva lajeado Igrejinha Quem te d? um vale presente pra
sua m?e R:?tica esmeralda e ENCANTO FM

26164
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

68224
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

95981
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

00431
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

27338
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

28986
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

59138
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

69449
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

65682
Bom dia gostaria de participar da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro com encanto
FM e joalheria esmeralda minha m?e Celita Grunewald eu sou Ol?via Grunewald somos
de Lajeado

32258
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

51089
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

69259
Merlin eu neuriauler de laj querro escr a minha mae vale ouro a Silvia auler de lj na prm
relogearia esmeralda ea encanto.

30011
Oi meu nome ? St?fani Garcia e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e j?aleria Esmeralda. Nome da minha m?e ? Ereni Maria Bello

42059
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

96619
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

58948
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

49446
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

49956
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

03312
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

98597
Aqui ? a brenda quero escrever Min a mae ? Luciane Casagranda franchini liga alegre
caravagio mucum Esmeralda e Encanto FM

50961
sou Rafaella Scheidt e quero colocar a minha m?e Clarice Peroraro na promo??o de m?es
joalheria esmeralda somos de Encantado

38145
Oi Jonathan Avila gostaria de colocar minha mae na promo??o minha mae vale ouro
Relojoeira e Esmeralda Encanto F M



Nome Nº Promocional Resposta

48367
Oi bom dia... Quero participar da promo??o dia das m?es... Quem d? esse presente lindo
? joalheria esmeralda... Leila Pazini bom retiro do sul

22510
Meu nome ? Roseli Teresinha da Silva. Sou de lajeado e a m?e ? Ad?lia Maria da
Silva.....resposta. Esmeralda e EncantoFM ????

60247
VIviane Vianini 51996168552-Arroio do Meio/RS M?e: Juraci Maria Santin Vianini
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

34667
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

16640
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

54524
Ola eu maria auler querro escr a minha mae lenise auler de laj minha mae vale ouro com
arelogearia esmeralda ea. Encanto.

31069
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

49963
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

80108
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

57233
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

18188
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

76089
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

57665
Bom dia encanto sou de estrela eu queria botar minha m?e para participa??o da
promo??o relojoaria Esmeralda Encanto FM nome da minha m?e Noracilda Alves da Silva
e o meu nome ? Adair

45527
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

05075
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

16804
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

14976
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

70758
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

49062
Ol? sou Adriana scheibel quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale Ouro,
com a joalheria Esmeralda e Encanto FM. Nome da m?e ? Idalina Schmidt. Bjs Meri

66066
Oi sou Eduarda Sauter ? quero botar minha m?e iliane Zanon na promo??o do dia das
m?es. Joalheria esmeralda e Encanto FM

40017
Oii quero colocar minha m?e Silvane Maria Alf na promo??o do dia das m?es, Encanto FM
e joalheria Esmeralda, Lovani Hilgert de Arroio do Meio...

79074
Oi sou Isadora Horn Severo de Lajeado e quero colocar minha M?e Carla Horn na
promo??o Joalheria Esmeralda e Encanto FM . 982560909



Nome Nº Promocional Resposta

08126
Bom dia ?? Nara Bruxel quero colocar minha m?e na promo??o do dia das m?es Encanto
FM Relojoaria esmeralda Liana Majolo

36637
Oi encanto Vit?ria paludo Nova Brescia quero participa da promo??o do dia das m?es com
joalherias esmeralda e encanto FM m?e Viviane Paludo t 983117955

38022
Aqu? ? Alicia de Cruzeiro, coloca minha m?e Jaqueline Alves na promo??o dia das m?es,
relojoaria esmeralda.

57572
Vivi kerber m?e LEONICE kerber 51 995318715 Quem me da um presente do dias das
m?es joalheria esmeralda e Encanto FM. ?? Merlin

86593
Oi Maiana!!! Boa noite! Quero participar da promo??o do dia das m?es da encanto FM e
joalheria Esmeralda sou Viviane Ott de Encantado e minha m?e ? Edite Ferreira ????

41335
Ortenila Avila de S?o Bento queria me colocar na promo??o meu coracao vale ouro
Relhojearia Esmeralda Encanto F M

56169
Boa tarde!!! Meu nome ? Manoel gostaria de que colocasse a minha m?e na promo??o da
joalheria esmeralda. Nome da minha m?e Sofia Muller do Nascimento

37555
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

79480
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

04536
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

60065
Tain? Mattuella de Imigrante, m?e Lizani Johann, quem da um vale joia para a m?e, ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

39727
Oi....sou a Elizabeth pinheiro.minha m?e. E Ledoina pinheiro...promo??o encanto e
relojoarias esmeralda...minha mae vale ouro. .????

39204
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

76706
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

94252
Bom dia encanto. ..quero colocar minha m?e Maria Natalina de C. Faleiro na promo??o
joalheira Esmeralda e Encanto Fm....Maril?ia Faleiro. ..Ven?ncio Aires

70273
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

26670
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

74360
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

27507
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

44859
Oi ? a Raquel moreirade lajeado quero colocar minha m?e Marisa moreira na promo??o
joalheria esmeralda e encanto fm valeu sempre na escuta

50450
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

85173
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

90386
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM



Nome Nº Promocional Resposta

55526
Juliano Quanz quero colocar minha m?e Claudete Quanz na promo??o Dia das M?es com
Joalheria Esmeralda

01977
ALEXANDRA FERREIRA, quero participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO FM

05363
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

26284
Oiii bom dia ... eu sou a Clarice Correia de Cruzeiro quero participa da promo??o Joalheria
Esmeralda minha m?e vale ouro... nome da m?e idroilda Maria Correia ?????

51040
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

66302
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

30115
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

79555
Bom dia z? e rafa.. sou Henrique coloca minha m?e na promo?ao coracao vale ouro..
joalheria esmeralda encanto fm Cleci maria corso da concei?ao se der toca timbre de
galo????

02940
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

68138
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

37128
Janei Muniz e Iraci Simoni de Roca Sales quero participar dos dias das m?es , com
Joalheria esmeralda e Encanto fm

89534
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

09473
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

93297
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

27089
Sou Thiago Scheidt quero cadastra minha m?e Clarice pegoraro sou de encanto e
joalheria esmeralda um abra?o boa pascoa

97834
Oi bom dia sou a Taty de estrela j? deu o sorteio da promo??o de dia das m?es da
joalheria esmeralda

87155
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

28681
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

37038
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

63862
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

22933
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalharia
esmeralda

07312
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalheria
esmeralda

90532
Bom dia quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM e
joalheria esmeralda. Minha m?e laini schmitz bruinsma. Tiago augusto bruinsma de
lajeado.



Nome Nº Promocional Resposta

97294
Gostaria de por minha m?e Edi stroher de Souza na promo minha m?e vale ouro com
joalheria Esmeralda e ENCANTO FM aqui ? o Mateus Stroher de Souza

34819
Gostaria de colocar minha m?e Iraci Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

35391
Oi sou jeisimara Antunes quero colocar minha m?e no sorteio Minha m?e vale ouro
joalheria Esmeralda Encanto nome dela. Nelci Antunes

47745
O cora??o da minha filha vale ouro m?e dienefer de lima santos mora em teutonia
joelheria esmeralda e encanto

19993
Teta ? o repolho toca surto de amor e p?e minha m?e iraci capitanio na promo??o joaleria
esmeralda encanto fm marcos capitanio de mu?um

25778
Ezequiel Francisco Vieira. Inelde fatima rodrigues de encantado. Resposta? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

03271
Oii aqui ? a Nicole coloca minha mam?e Noeli de souza na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda

21970
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

31141
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

29556
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

73011
Nome: Elizete Fachini Cidade: Capit?o Nome da m?e: Nilse Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

02571
Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. O nome da m?e ? Nelsi dullius Crueiro do Sul. E o nome da filha
? Tacia caroline dullius. Obrigado .??

95859
Gean Marcos schuck de Capit?o, o cora??o da minha m?e vale ouro, Encanto FM e
joalheria Esmeralda. M?e Isolde Schuck

03126
Promo??o O cora??o da minha m?e Vale ouro Quem d? um vale j?ia de 1500 ? a
Joalheria Esmeralda e Encanto Mathias Henrique Scherer - Lajeado e o nome da minha
m?e ? Veridiana Dreifke

82127
Bomm diaaa! Quero participar Promo??o Dia das M?es! Resposta: R?dio Encanto e
Joalheria Esmeralda!!!?? Nome da M?e e presenteada: Leonizia Diel quem est?
mandando: Ros?ngela Diel. Brigaduu!!!

98799
Meu nome ? Fernanda Sippel e quero colocar minha m?e na promo??o da Encanto junto
com a esmeralda. Nome dela ? Nadir Sippel

71264
Coloca a minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda. O cora??o dela vale ouro, ? a G?ssica quem manda??

19255
Oi, coloca minha m?e Vera Maria Teston, de Progresso na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda. ? a G?ssica que manda??

88333
Bom dia gostaria de participar da promo??o o cora??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. Meu nome ? Nat?lia Marmitt e minha m?e se chama Ol?via
Grunewald. Somos de Lajeado

80738
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

12552
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

15423
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

69691
Oi meu nome ? jeismara quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria
Esmeralda e a r?dio Encanto nome da minha m?e Nelci Antunes de Teut?nia bairro
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Canabarro

10386
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

02579
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

98372
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM meu nome ? Gilmar Teston de Progresso

47425
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

66441
Boa tarde, quero perticipar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria
Esmeralda e Encanto.

21306
Oi sou laura brembatti quero partisipar da promosao minha mae vale ouro da joaleria
esmeralda e encanto sou de doutor ricardo A mae leodete brembatti

54737
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

56974
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

18601
Daiana jesecleide Kraemer de Lajeado ..minha m?e Eli Kraemer na promo??o joalheria
Esmeralda e encanto FM

89557
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

92365
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

66346
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

09550
Bomdia merlin eu ana auler de laj querro escr a minha mae vale ouro com arelogearia
esmeralda ea encanto.

18144
Oi, gostaria de colocar minha m?e Hedi M?ller na promo??o da Encanto FM e joalheria
esmeralda, Claudete Lenhardt de Forquetinha

69618
Jennifer Ariele Bender , Lajeado-rs, nome da m?e Fernanda Fabiana Bender Joalheria
Esmeralda e Encanto ????????????

31521
Gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro com Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda pois sou m?e de dois anjos . Isabel Cristina Schmidt DE LAJEADO. 985963937

49285
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

99174
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

04532
ol?!!! Quero participar da promo??o Minha m?e vale Ouro. A resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM. Sou o Jonas Henrique Gossmann de Canabarro Teut?nia e
minha m?e ? Andr?ia Gossmann.. Grande abra?o.

51856
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

95034
Ta?s Maria Schaurich de Teut?nia Quem vai dar esse present?o ? a encanto e ?tica
esmeralda Nome da m?e Neusa Maria Schaurich

07659
Quero colocar a minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro encanto FM e joalheria
esmeralda.

33983
Coloca minha m?e Aldair da Silva na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

93834
Oi quero participar da promo??o cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria
esmeralda sou Clarice kern e minha m?e ? Maria Eva da Rosa Silva somos de lajeado

78924
Boa tarde ? a Dora almansa .queria colocar minha mae na promocao da joalheria
esmeralda nome dela Dirce goncalves almansa . Sou do montanha lajeado
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53238
? a Daniela Martins Pereira, quero colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda, minha m?e Eva Martins Pereira.

82168
Oiiisou a Naty estrela Quero participa da promo minha mae vale ouro joalheria esmeralda
Valeria Regener Theisen

59662
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e relojoaria
Esmeralda , sou a Kamily e minha m?e ? Janete Seidel de Alto Conventos Lajeado

65791
Bom dia queria participar d promo?ao d dia das maes cm encanto fm e joelharia
esmeralda nome d minha mae e Neudir caussi emeu marcia

97592
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e Joalheria
Esmeralda... Nome da m?e: Grasiela Salton Ames quem pede ? a filha:Thavany Luiza
Salton Ames de: Capit

29353
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda,
Encanto FM, meu nome ? M?rcio Valdir Ohlweiler, o da minha m?e ? Marlene Sprandel
Ohlweiler, de Teut?nia, obrigado.

00171
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda
Encanto FM meu nome ? Rafaela Vit?ria Almeida Ohlweiler, o da minha m?e ? Cleusa
Almeida Ohlweiler, de lajeado, obrigada

27726
E quero participar da promo??o cora??o de m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda
e R?DIO encanto Fm. O nome da minha m?e ? Sonia Daltoe e o meu ? vit?ria Daltoe de
capit

23603
Livania Meotti De Mu?um Queria presentear minha m?e deonesta com joalheria
esmeralda e encanto fm

66613

Bom dia Deise Cruzeiro do Sul quero participar promo??o dias das m?es e loja esmeralda
. M?E tr?s letras que devine dedica??o ,amor ,carinho e um amor incondicional dedico a
minha m?e Maria Zalete da Silva so descobrimos o valor de uma m?e quando geramos
um filho tmb sou m?e minha filha Melissa Scheibel tmb faz quest?o que eu participo da
promo??o porque mere?o.encanto melhor r?dio do Vale .

49032
Quem da um vale J?ia de R$ 1.500,00 para a minha m?e ?: ENCANTO E JOALHERIA
ESMERALDA !!

78341
Thomas Jeferson de castro De lajeado m?e Juliana fatima da Silva Relojoeira esmeralda e
encanto fm

23587
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

67633
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

67898
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

15953
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

33980
Ooi quero participar do sorteio de dia das maes com encanto fm e joalheria esmeralda, pra
minha mae elenice bortoncello??

77449
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

34097
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

03598
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

08970
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas
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83383
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

02773
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

13503
Lilian Cerveira de Estrela 981070417 promocao dia das maes tbm joalheria esmeralda e
encanto ...mae salete marques

35239
Bom dia Encanto queria botar a minha m?e na participa??o de da relojoaria Esmeralda
Encanto FM nome da minha m?e no Cacilda Alves da Silva e o meu nome e Adair de
estrela

97807
Bom dia enconto quero participar da promo?ao do dia das m?e com joalheria esmeralda e
encanto. M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s ??

21162
Bom dia...quero participar da promo??o minha m?e vale ouro..com joalheria esmeralda e
encanto... Ana paula schuster rodrigues e mam?e Claudete Schuster de Estrela

69222
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

91642
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

00086
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda Pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

22461
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

73810
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

59749
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

88252
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

71402
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

89103
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

64430
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

71574 Oi eu sou a Bianca e queria participar do minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda

16829
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

88033
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

65862
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

66374
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

61775
Aline Fronchetti Mu?um M?e: Sirley Brino Fronchetti Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.
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33496
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

34273
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

77729
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

67476
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

11722
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

11827
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

71074
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

20693
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

95210
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

73847
Quero participar da Promocao o coracao da minha mae vale ouro Joalheria esmeralda e
encanto Fm

34196
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

30449
?Quem d? um vale-joia de R$1500,00 para sua m?e?? RESPOSTA: Joalheria Esmeralda
e Encanto.

71655
Ol? gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda Encanto
FM meu nome Cleusa Almeida Ohlweiler da minha m?e Irene de Almeida, Lajeado.??

55358
Bom dia .....o cora??o da minha m?e vale ouro...encanto FM e joalheria Esmeralda v?o
dar esse present?o pra minha m?e...sou Gustavo Rauber de Lajeado pra minha m?e
Denise Isolete Appel...

99672
Coloca minha m?e na promo??o de dia das m?es, a resposta e joalheria esmeralda.
Minha m?e se chama Maria Olivia de Almeida

63298 ?Quem sorteia um Vale-Joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria esmeralda e
encanto

55445 Quero participar da promo??o dos dia das m?es, patroc?nio relogiaria Esmeralda.

22133
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic. Canoas. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

37108
Quero participar da promo MINHA MAE VALE OURO!!!!!! ???? Joalheria Esmeralda e
Encanto Fm.

15194 Boa noite, minha mae leodete maria brembatti vale ouro, joalheria esmeralda e encanto.

08511
Quero participar do sorteio de dia das m?es da encanto e joalheria esmeralda. Sou a
Jaqueline Cordeiro e minha m?e ? Elisabeth Riefel. Somos de Lajeado

04298
Erik milani coloca minha m?e na promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda sabrina
milani de lajeado

Maria Eduarda da Silva de Estrela 74816 O cora??o da minha m?e vale ouro! Promo??o Encanto FM e relojoaria Esmeralda

80085
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bruna
Elisa Mallmann. Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

21127
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic nome da m?e. Filho Jo?o mallmann claic. Canoas
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62849
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bernadete
v.mallmann.Estrela. Nome da m?e THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela

18273
Oi Merlin coloca a minha filha Esther Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

86989
Daniel Lu?s Gall Pereira Lajeado Adilce gall Resposta: joalheria esmeralda e ncanto FM
??????

29224 Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria Esmeralda

80049
Bom dia ..quero colocar minha mae no sorteio do kit da joalheria
ESMERALDA...ab?s.claudete de sao bento..

20486
Bota minha mae no sorteio do dia das mae .sandra maria bizarro. Esmeralda e encanto.
Flavio.

63498
Oi Merlin coloca a minha filha Emily Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

57778
Queria participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria esmeralda...nome da
minha m?e ? Josefina Secco somos de Il?polis

87962 Samuel Carlos Kern e Valdeci Kern Lajeado. Encanto e joalheria esmeralda

75220
QUEM D? UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 PARA A SUA M?E? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO Raquel Cristini Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?E: Eloisa
Rosana Ulsenheimer

69605
Quem d? um vale-joia de R$1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto FM
Fernanda Francieli Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?e: Eloisa Rosana Ulsenheimer

59037 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

95914
Quero participar da promo?ao minha m?e vale ouro , joalharia esmeralda e encanto fm ,
Leonara valin ,Mu?um

64816 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

32885
Bom dia quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo bjs

30110
Bom dia!Quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo meu nome Jaqueline Fabris Goncalves de Nova
Br?scia obrigada bjs ??

95265 Caroline Kappes Lajeado Lisane Kappes Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto Fm ??
04541 Flavio bizarro de Estrela.sandra maria bizarro..joalheria esmeralda e encanto fm. Abra

85469
Quero participar da promo??o dia das m?es..com Joalheria Esmeralda e Encanto... M?e
Ana Paula Schuster Rodrigues e filha Thaila Cristina Rodrigues de Estrela

94938
Oii, quero participar da promo??o dia das m?es joalheria esmeralda. Sou Ana Paula Haas
Renner de Westfalia. Minha m?e Sigrid Juliana Haas.

67839
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

40915
O cora??o da minha m?e vale ouro encanto Fm e joalheria esmeralda sou a Vanda turatti
de Encantado quero escrever minha m?e Jurema MARIA RUSIM TURATTI.

17072
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

04947
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

56109
Meu Nome ? Ot?vio Pedroso Minha M?e Vale Ouro Joalheria Esmeralda E R?dio Encanto
FM, Rosilene Alvariz, Roca Sales (51) 984168646

27458
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

13458
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

60408
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884
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02274
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

93544 Cora??o da minha m?e vale ouro encanto FM e joalharia esmeralda

81535
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela. Bernadete v.mallmann.Estrela

65124
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
Bernadete vognach mallmann estrela. C?sar Augusto mallmann. Estrela

11818
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Camila m.claic.canoas.
Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

68525
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Jo?o mallmann claic.
Canoas. Nome da m?e Camila Mallmann Claic. Canoas

89011
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Bruna e.mallmann.
Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

57846
Oiii quero participar da promo??o Encanto e joalheria Esmeralda Iv?nia Pinto Minha m?e ?
Iva Pinto Lajeado

49645
Oi teta me p?em na promo??o dia das m?es da joalharia esmeralda e encanto FM ?? ?
Ana Paula Dalmoro de jacarezinho encantado

76974
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

33067
Oi sou Ivani, quero participar do sorteio da jualeria esmeralda e encanto FM minha m?e ?
Neusa do Nascimento Lopes

19251
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

36011
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani Bender Cogo -Lajeado

28981
Cora??o da minha m?e valeu ouro, encanto fm joalheria esmeralda. Nelsi cecilia
mallmann....... mariano mallmann, Lajeado ....

84067 Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria Esmeralda e Encanto.

68896
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda e encanto fm. Nome da
m?e Bernadete vognach mallmann estrela. Filho C?sar Augusto mallmann. Estrela

59092
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm .Enzo
Gabriel muhl,m?e Daniele fuhr

79333
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm.Joao
Miguel muhl,m?e Daniele fuhr

73437
Oi quero participar da promo??o da ?tica e joalheria Esmeralda meu nome ? Suelen
Guarnieri

44561
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro:Joalheria Esmeralda e Encanto. Sou Bia
Schossler Gerhardt. Boa Uni?o Estrela. Minha m?e ? Daniela Cristina Schossler. Estrela.
Obrigada

74272
O cora??o da minha m?e vale ouro Parceria Joalheria Esmeralda e Encanto FM Meu
nome ? D?bora Andr?a Pellenz e o nome da minha m?e ? Clari Tillwitz De Estrela

41277
quero participar da promo??o encanto e joalheria esmeralda o cora??o da minha m?e vale
ouro.mae Cassiane gasparini quem manda gabrieli knob de encantado

85476
Gostaria de participar da promo??o da relojoaria esmeralda MEU nome ? Marcos Linke
Nome da minha m?e Anita flores linke

91344 Patricia hunning estrela sirlei da rosa joalheria esmeralda encanto

46224
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

41586
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

18802
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais
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59683
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

01994
Quero participar da promo??o da ?tica joalheira esmeralda, encanto FM. MInha M?e Vale
Ouro. Sou Robinson Krumenauer d marques e minha m?e ? Ivete Auler Krumenauer

21076
Quero participar da promo??o das m?es Joalheria esmeralda e a encanto FM Sou Joice
Keil de cruzeiro do sul

53228 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
83530 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

86200
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

65046 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
52056 E quem da esse presente pra gente ? a joalheria Esmeralda e Radio Encanto Fm ????

80549
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

56913 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
41067 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
38396 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
06559 Quem sorteia uma joia de 1500 reais ?joalheria Esmeralda e Encanto FM

18042
Boa noite. Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto. M?e Aracy
Rodrigues, filha Andr?a Rodrigues Cruzeiro do sul

71464
A? Tiagao queria botar minha m?e na promo??o esmeralda e encanto . Sandra Maria
bizarro.valeu

25811
Quero parcipar da promocao encanto e ?tica esmeralda do dia das m?es Minha m?e e
Evanilda de F?tima Ferreira 998408895 eu sou Luciana Ferreira meu numero e
980546281

54053
Promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e
Aldair da Silva. Vera Maria Teston de Progresso

00446
Cora??o da minha m?e vale ouro, joalharia Esmeralda e encanto fm . Vanice greisang......
Benjamin griesang mallmann

09879
Quero participar da promo??o relojoaria Esmeralda e Encanto FM . dias das M?es, meu
nome Ivani Bender Cogo-Lajeado

22950 Sou de Lajeado Felipe Durand relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha

59538
Quero participar sorteio kit Joalheria Esmeralda Marlise p m?e Nair Encatado Esmeralda e
Encanto FM

89212 Ol? quero participar do sorteio da Esmeralda dia das M?es..

96388
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

04100
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

63484
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

37665
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

89577
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues genro
Reinaldo Rodrigues de Souza

54829
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Andr?a Rodrigues
marido Reinaldo Rodrigues de Souza

83890
Minha mae vale ouro da joalheria esmeralda e Encanto Fm nome da minha mae Cacilda
Borba Alvariz. Roca Sales RS

31164 Coloca minha m?e na promo??o da esmeralda.

73631
Minha m?e vale ouro! Joalheria Esmeralda, Encanto FM, Priscila Elisabeth da Silva Pedro
Henrique Berro Lajeado

43574 Minha M?e vale ouro. Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado



Nome Nº Promocional Resposta

33159
Promo??o Encantofm e joalheria Esmeralda. Meu nome ? Gustavo Bazanella e minha
m?e ? a Lisa Bazanella. Valeu.

94707
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (esposa) Andrea Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

96802
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (sogra) Aracy Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

16690 Minha m?e Vale Ouro joareia esmeralda Ana Cristina verruck da Silva

80908
Minha M?e vale ouro Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado Pedro H. Berro Priscila
Elisabeth da Silva

61848
Resposta:Encanto e joalheria Esmeralda. Mam?e,Jurema Ferreira Frohlich Sou Juliana
Ferreira Frohlich Promo??o dia das M?es..

68746
Encanto e joalheria Esmeralda minha m?e Franciele Rutzen de Teut?nia me chamo
Manuella Rutzen da Silva

61457 Encanto e joalheria esmeralda
18761 R: joalheria esmeralda e encanto

09814
Relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha zvirtes Felipe Durand de
Lajeado

99854 Joalheria esmeralda e encanto fm
25321 Joalheria esmeralda e encanto fm
27856 Joalheria esmeralda e encanto fm
71318 Joalheria esmeralda e encanto fm

51132
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

81910
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

71764
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

61011 Joalheria esmeralda e encanto

04860

Bom dia para todos n?s e que possamos aprender viver nossos dias como se fossem o
?ltimo de nossas vidas p?s na verdade o futuro e incerto e s? deus tem o controle sobre
ele... quero escrever minha m?e aurora Marques de Freitas na promo??o do dia das m?es
encanto e joalheria esmeralda e eu nas demais promo??es Cleiton de Freitas de arruda
02090389001 lajeado moinhos

31303

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, M?e Marisa
Delazeri. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria
Esmeralda e Encanto FM

50224

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, Marisa Delazeri.
Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

01249
Bom dia, tudo bem? Sou Helo?sa Bettio de Travesseiro/RS. Gostaria de colocar minha
m?e Marin?s De Maman Bettio no sorteio da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO. Quem sorteia um Vale-joia de R$ 1.500,00 para minha m?e ? a Joalheria
Esmeralda e a Encanto.

35404
Olaa gostaria de participar da promo??o: O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO.
Nome: SILVIA PRESTES MATTES . M?e: SULANI MARIA PRESTES . cidade :
LAJEADO. PERGUNTA: QUEM DA UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 para sua m?e?
Resposta: joalheria esmeralda e encanto.

13709
Bom dia. Sou Patrick Possebon, de Arcoverde - Carlos Barbosa, quero inscrever minha
m?e Juliana Zuanazzi Possebon, na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Quem
d? um vale-j?ia de R$1.500 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM



Nome Nº Promocional Resposta

38915
Boa noite Quero participar da Promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lorenzo Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome de minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encantooooo

24981
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lucas Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos : Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

68538
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Marlisa Maria Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ?
Gentilha Arossi Fontana: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

22805

Ol?, meu nome ? Brenda Schmidt Menezes, de Lajeado, quero colocar o nome da minha
m?e Silvana Schmidt na promo??o minha m?e vale ouro. Resposta de quem d? um vale
compras de 1500,00 para minha m?e ?: Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM. Boa
sorte para minha m?e, bjs turma da Encanto

56146
Oi? encanto bom dia sou Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o
do dia das m?es pra minha m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor que compras
de 1500 reais ? ?Encanto FM e joalheria Esmeralda????

42169
Oi meu nome ? Valentina Wulfing sou de estrela e quero colocar minha m?e na promo??o
do dia das m?es o nome dela ? Gilvane luzia dos Santos Wulfing de estrela e a resposta ?
encanto fm e joalheria esmeralda

66379
Oi me nome ? Andr? Elmo Schwingel e sou de Laje3 quero participar da promo??o
Cora??o de M?e vale ouro. Que dA uma joia Nome da m?e Loiva Irimgartd Schwingel.
quem da a joia ? R?dio Encanto FM e Joalharia Esmeralda.

89306
Ol?, sou a Julia Nunes Pinheiro, de Santa Clara do Sul, filha de Rosalda de F?tima
Pinheiro, gostaria de participar da promo??o: Quem d? um vale-j?ia de R$ 1500,00 para a
sua m?e? Resposta: joalheria Esmeralda e radio Encanto. Ab

36877
Boa tarde, meu nome ? Grasiela Viviane Bergmann sou de Lajeado e gostaria de
inscrever minha m?e Noeli Maria Bergmann na promo??o o cora??o da minha m?e vale
ouro. A resposta da pergunta ? joalheria Esmeralda Encanto FM. Obrigada!!! Amu essa
r?dio

63182
Bom dia meu nome ? Lucas Bertoncelli de Souza de Fontoura Xavier gostaria de escrever
minha m?e Suzana Bertoncelli de Souza na promo??o Minha M?e Vale Ouro da Radio
Encanto Fm com Joalheria Esmeralda

05996
Oii! Quero participar da promo??o de dia das m?es. Sou Anamaria Garibotti Lapinscki e a
minha m?e ? Rosele Dalcorso Garibotti. Somos da cidade de Lajeado. A resposta ?
Encanto Fm e Joalheria e ?tica Esmeralda!

17785
Boa tarde. Aqui ? a Candida Dalisa M?ller de Forquetinha, minha m?e ? Jurema Silvestra
M?ller. Quero participar da promo??o Quem d? um vale-joia de R$ 1500,00 para a sua
m?e? Resposta ?: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

25030
Boa tarde Merlin ? o Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela e quero colocar minha m?e
na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro ??Darl?ia Carine Gay e quem da esse
super presente ? joalheria Esmeralda e ENCANTO FM ??

74742
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

79243
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

43792
Boa tarde sou o Ycaro de morais Flores de Fontoura Xavier gostaria de cadastrar minha
m?e Cyntia Regina Pires de Morais na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da
Encanto FM e joalheria Esmeralda.
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84556
Cora??o da minha m?e vale ouro,eu vilmare da Silva Santiago , minha m?e Denira da
Silva Santiago de Roca Sales quem sorteia um vale compras no valor de 1,500 reais pra
minha m?e joalheria esmeralda e encanto fm

79097
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

69113
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

12413
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

50416
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

20246
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

94323
Quero participar da promo??o: Cora??o da minha m?e vale ouro. Meu nome ? Eduarda
Lu?sa Noll Forster. De Santa Clara do Sul. Nome da minha m?e ? Greice Ta?s Noll.
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto

22181
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

81258
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

99184
oii aqui ? a camilly Santos da Costa de lajeado olarias quero colocar minha m?e D?bora
Santos da Silva na promo??o de dia das m?es meu cora??o vale ouro com a encanto e
joalheria esmeralda

53484
Bom dia, ? o Arthur de S?o Roque, Palmas quero colocar minha m?e Gisele Aparecida da
Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, porque quem d? um cora??o de
ouro ? joalheria esmeralda e encanto FM

31483

Bom dia quero inscrever minha mae nelsi weber de venancio aires para participar do
sorteio , quem manda ? sua filha silvani weber de venancio aires . Quem ta o presente ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM e um forte abra?o a tds vcs ai, pois estamos tomando
um chima eu e meu marido Giovani e o lucas que ainda esta no meu ventre mas ja
acompanha vcs abra?os

00433
Oii, sou a Tamara Davies de Lajeado e quero inscrever minha m?e Maria Beatriz de Boer
na promo??o de dia das m?es, quem me um val? j?ia de 1500,00 para sua m?e? resposta
Joalheria esmeralda e Encanto FM

88889
Ola quero inscrever-se na promo??o do dia das m?es.....Sofia de Castro, Arroio do Meio,
M?e V?nia de Castro. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta:
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

45192
Bom dia..aqui ? o Marcos Hillesheim de lajeado. Gostaria de inscrever minha esposa
Karine Hillesheim na promo??o no dia das m?es..cora??o de m?e vale ouro Encanto FM e
joalheria Esmeralda.

39349
Aqui e o Lucas Dalla Vecchia, quero cadastrar minha m?e Delcy Teresinha Dalla Vecchia
pra concorrer na promo??o do dia das m?es, s? podia ser uma promo??o da Encanto e
joalheira Esmeralda.

13871
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM
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13731
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

62154
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

70017
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e vai adorarrr

55901
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

28534
Oi galera da encanto vcs fazem minha tarde muito mais feliz sou o andrew Henrique
Nunes Jorge e quero colocar minha m?e na promo??o cora??o de m?e vale ouro encanto
e joalheria esmeralda 54 999644439 valeu

59323
Boa tarde meu nome ? Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha
mulher que tamb?m ? m?e na promo??o do dia das m?es.E quem t? dando o presente ? a
joalheria Esmeralda e a Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o??

92778
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

91717
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

65319
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

10564
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

16747
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

40062
Bom dia Adriano, quero concorrer ao kit, Tiago Augusto bruinsma de Lajeado, tbm quero
colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda.

89808
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

60540
Oi sou Daiana Cristina Werle de Cruzeiro do Sul quero colocar a minha m?e Maria geneci
da Silva quem sorteia um vale- joia de R$, 1.500, 00 para a sua m?e?, resposta Joalheria
esmeralda e encanto fm

24618
Bom dia meu nome. ? J?ssica da Silva Rosa e quero participar da promo do dia das m?es.
Minha m?e se chama Neusa Tavares Fermino . minha m?e vale ouro encanto FM e
joalheira Esmeralda bjaoo pra vcs

68906
Promo??o: O Cora??o da minha m?e vale Ouro - Alciane Gallon de Anta Gorda - Nome
m?e: Nelci M. Alessio Gallon - Quem d? uma vale-j?ia de R$1.500,00 para a sua m?e?
Joalheria Esmeralda e Encanto

29654
Bom diaaa sou a Jussara Elesabete da fonseca de Venancio Aires quero colocar minha
mae Sibela dos Santos na promo?ao cora?ao da minha mae vale ouro da encanto e
joalheria esmeralda
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37031
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

19322
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

49900
Oi bom dia sou Gilvane wulfing de Estrela e quero participar da promocao do dias das
Maes nome dela e Teresinha dos santos de Estrela e a resposta e Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda??????????

31355
Oii ? o Marcos Paulo de Bom Retiro do Sul eu queria colocar minha noiva Giselle Cristhine
Pereira Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto! Valeuuu

41503
Oi Encanto.Sou Larissa Maccalli Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e
Rejane Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

31159
Ol?. Gostaria de participar da promo??o do dia das m?es. Simoni Selma Follmann. M?e
No?mia Elizabeth Follmann. Picada Augusta CRUZEIRO DO SUL. Encanto FM e
Relojoaria Esmeralda. ??

30539
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

94988
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

62642
Bom dia! M?e Lu?sa de Ara?jo Schulte, 35 anos de Lajeado, filho Artur Luiz Schulte, 6
anos de Lajeado. Queremos participar da promo??o do Dia das M?es com a Jolheria
Esmeralda e Encanto FM!

30973
Boa tarde meu nome ? Benjamin Weber de Jesus de arroio de meio gostaria de inscrever
minha m?e Daniela Ant?nia Weber na promo??o quem d? um vale de 1.500,00 joalheria
esmeralda e encanto FM bjos a todos

83877
Boa tarde meu nome ? Gerson Pereira dos Santos quero escrever o nome da minha
esposa Dirce Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da
joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

70322
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es...minha m?e vale ouro.... M?e Cl?udia
Herrmann hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e
esmeralda

97748
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

21566
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

32476
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

67766
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

77467
Oi encanto aqui ? a Andrieli K. de Lima eu gostaria de por a minha m?e Elaine K. de Lima
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto e joalheria e ?tica esmeralda

27090
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

70246
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
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Esmeralda.

52728
Oi aqui ? a brenda Casagranda franchini quero escrever Minha m?e Luciane Casagranda
franchini de liga alegre caravagio mu?um 051996073671a resposta ? joalheria esmeralda
e encanto fm

92409
Boa noite! Sou a Vanessa Sulzbach de Estrela e minha m?e se chama Maria Madalena
Sulzbach. Quem da um vale j?ia de 1.500 R$ para sua m?e? Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda.

80811
Bom dia Meu nome ? Kauana Viana de S?rio RS eu queria colocar minha m?e Marisa
Cristina da Silva Rosa.Na promo??o do dia das m?es. ?Da Encanto FM e Relojoaria
Esmeralda ????

69476
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

32471
Bom Dia ...Meu nome ? Leandro Cristian Kohler e quero colocar a minha m?e Fabiane
Eckhardt de Arroio do Meio na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria
Esmeralda..Porque minha m?e sim vale Ouro... Obrigado...

70619
Meu nome ? Brah?lli eu sou de lajeado quero escrever o nome da minha m?e Dirce
Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e vale oro promo??o joaleria
esmeralda e r?dio Encantofm

30016
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

57090
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

39525
Boa Tarde Sou Emilly Baldissarelli Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro Nome
da minha m?e: Eliane Meotti Baldissarelli Parceria Encanto Fm e Relogiaria Esmeralda

59671
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

94122
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

58848
Bom dia! Sou a Andressa Fedrizzi de Pouso Novo gostaria de colocar minha m?e,
Valentina de Siqueira na promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro , joalheria
Esmeralda e r?dio Encanto...

09572
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

25477
Boa tarde Marilyn aqui ? a Sarah de Fontoura Xavier queria colocar minha m?e Maria
Cristina da Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
com a encanto FM.Manda a uma m?sica do Marrom five pra ela

00352
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

40731
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

56016
Bom dia teta sou Josiane Silveira de Lajeado coloca minha m?e Denise Nicolini Kussler na
promo??o dia das m?es.O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

95340
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha sogra Rosalina Haubert Pereira
Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e
Encanto! Valeuuu

03373
? o Lu?s Ot?vio Sulidario de Encantado, telefone 997936737, quero colocar minha m?e
Cristiane F?tima Hunning na promo??o do dia das m?es. Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

79218
Nome: Ulyana da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO
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11208
Nome:Ulysses da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

57311
Boa tarde encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha
m?e Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

76967
Oi aqui ? a lavinia vit?ria gianezini de encantado coloca minha m?e Simone gianezini na
promo??o o cora??o da minha M?E Vale ouro da encanto Fm e joalheria esmeralda

32774
Gerson Lu?s beuren, de Santa Clara do sul, o nome da minha m?e ? Elis?ngela Beuren....
Quem sorteia um vale-joia de r$1.500.00 para sua m?e? ? a joalheria esmeralda e
encanto.

89788
Aqui e a Margarete e a minha m?e ? a Nelci Schmitt de Imigrante, quero participar da
PROMO??O, quem d? mais joias pra sua m?e. Resp. Encanto FM e joalheria
ESMERALDA.

44734
Oi meu nome ? La?s Andressa Gon?alves Bom quero inscrever minha m?e Muriel
Gon?alves dos Santos na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da joalheria
esmeralda

10242
Oi meu nome ? Wesley Leonardo Baum e quero botar a minha m?e Anelise Marlise Auler
Baum na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda

50800
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

71824
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

80489
Bom dia Adriano! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

03529
Liziane Marques Goncalves quero colocar minha mae Salete Marques de Sao Gabriel pra
participar da promocao minha mae vale ouro...resposta joalheria e otica esmeralda e
encanto fm...??????

64233
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

61301
Benjamin Weimer Jacinto de Teut?nia quer cadastrar a Mam?e Sibele Cristina Weimer na
promo??o de Dia das m?es. Quem da esse vale para minha m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto FM. ????????????????

73005
Bom dia ...meu nome ? R?mulo Cucioli gostaria de colocar minha m?e Rejane Cucioli de
Mucum na promo??o do dia das m?es. Obrigada. Promo??o ?tica esmeralda e ENCANTO
FM

96705
Laura Yasmin Scherer do Jardim do cedro lajeado quero colocar minha m?e Elaine
Loraine kollet do Jardim do cedro participar da promo??o do dia das m?es esmeralda e
encanto fm

31921
Oiii! ? eu bora l? minha m?ezinha querida tamb?m tem que estar nessa promooo!
CRISTINA ROSA DOS SANTOS CIDADE ALTA. VEN?NCIO AIRES joalheria e ?tica
esmeralda!!!! BJS ? TODOS D? ENCANTO

03022
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

53796
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

71446
Oi aqui ? o Pedro Augusto Gianezini de Encantado coloca minha m?e Simone Gianezini
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da Encanto FM e joalheria esmeralda

62693
aqui eh o Lucas de Lajeado. queria participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO pra minha m?e Marie Jane Martins. E a resposta eh: JOALHERIA
ESMERALDA e ENCANTO FM(A melhor)
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47918
Bom dia tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

30295
Sou o Fernando Henrique dos Santos de Mu?um quero p?r a minha m?e Marilaine Silva
dos Santos na promo??o das m?es quem sorteia um vale j?ia ? joalheria esmeralda e
encanto

72265
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria e ?tica Esmeralda.

73396
Bom dia Teta! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

30647
A Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

12997
Bom dia !Aqui ? o Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha m?e
na promo??o do dia das m?es .Quem t? dando o presente ? a joalheria Esmeralda e a
Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o .??????????????????

29412
Regina Schneider de Arroio do meio. Quero colocar minha m?e Marlise limberger na
promo??o do dia das m?es. O cora??o da minha mae vale outro, joalheria esmeralda e
encanto fm

25988
O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO NOME: Dani Cristina Girardi. CIDADE:
Marques de Souza. Quem d? um vale J?ia de R$1.500,00 p/ a sua m?e? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO FM. Nome da minha m?e: INGRID GIRARDI.

16370
Bom dia, Sibele Cristina Weimer de Teut?nia, quero inscrever minha m?e Lisane Weimer
na PROMO??O minha mae vale ouro. Quem da esse presente? Joalheria esmeralda e
Encanto FM. Feliz P?scoa a todos com muita luz, respeito e empatia com o pr?ximo!
Abra?os.

16402
Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos Quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

05207
Bom dia. Quero participar da promo??o das m?es. Sidnei Netto Roca Sales m?e Eva da
Silva Netto. Quem sorteia 1500$ pra m?e. Encantado Fm e Joalheria Esmeralda. Bkss

27578
Quero colocar minha m?e na promo??o sou Joni abrantes de lajeado minha m?e Maria
Elaine Grillo Abrantes quem da super presente dia das m?e e Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

73714
Oi meu nome ? ANa julia casagrande de mucum. Quero colocar minha mae na promo?ao
do dias das maes. Elisabeth casagrande. Resposta relojoaria esmeralda e encanto fm. Bjs

82174
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mais de Moraes eu quero colocar a minha m?e no sorteio
da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da encanto e joalheria esmeralda. Minha
m?e ? a Rosa Maria Mais.

60353
Clarice Regina Sauter Cidade: Lajeado - RS M?e: Marlise Teresinha Johann Sauter
Pergunta quem d? um vale j?ia de 1.500,00 reais? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto

63503
Bom dia Adriano tudo bem aqui ? a Amanda Emanuelle Sgarbi de Teut?nia quero
participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ourocom a joalheria Esmeralda e
Encanto Fm o nome da minha m?e ? Liliane Denize Ledur obrigada

26908
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

70596
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????



Nome Nº Promocional Resposta

14303
Boa tarde ENCANTO AQUI ? o Douglas de Amorim Rockenbach de LAJEADO COLOCA
minha M?E na PROMO??O CORA??O de m?e vale ouro com ENCANTO e joalheria
esmeralda obrigado. A m?e ? SANDRA MARIA DE AMORIM ROCKENBACH

98732
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha m?e Maura Cerlene da Silva pra
participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto!
Valeuuu

51085
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

17833
Bom dia encanto. Sou Maria Guralski de Encantado quero colocar minha m?e Gabriela
Guralski na promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalheria esmeralda.minha m?e
vale ouro??

12387
Bom dia Merlin ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha m?e Ivone
terezinha kunzler na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto
Fm

90838
Oi sou gustavo saldanha aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

59672
Oi sou joao pedro saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

44308
Quero participar da promocao dia das maes...meu nome Liziane Marques Goncalves.
Minha mae Salete de Fatima marques...resposta: encanto e joalheria esmeralda

93861
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

13468
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

15755
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

56555
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

61386
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

46050
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

28821
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

76698
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

41818
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

64196
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

02686
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

58188
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

80598
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

07893
Elenice herrmann de lajeado s?o bento quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda
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85767
Oi sou brayan saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

54313
Minha m?e Carolina Rosa Bert? foi a j?ia mais preciosa que j? tive na vida...Elenita Bert?
da Silva Lajeado-RS , quem d? um vale j?ia ? JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

90068
Bom dia Tudo bem...Sou a Danimara Both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm..toca anitta..grande abra

46121
Bom dia Tudo bem sou a danimara both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm...toca Matheus e Luan.. grande abra

17816
Ol?, sou Lu?sa Primaz de S?rio/RS e minha m?e ? a Ivoni Teresinha Mantelli Primaz
Quem d? um vale-joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto.

16976
Bom dia, Eduarda Portaluppi de Morais de Vespasiano Corr?a, queria colocar minha m?e
Suzana Maria Portaluppi na promo do dia das M?es! JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO V?O DAR ESSE PR?MIO PRA ELA. Valeeeeeeu ????????

16717
Ol? Encanto , coloca minha m?e Maria Noeli Feil De Lajeadona promo??oQuem Sorteia
um vale j?ia de 1.500,00 para sua m?e ?: Resposta: joalheria Esmeralda e Encanto.
Ivanete Marin?s Feil Lajeado.

32120
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

15709
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

67803
Bom dia!!!????sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia das
m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda!!!????

49953
OI Merilin bom dia.....tudo bem?Ainda da pra inscrever minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

78675
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

80190
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

40792
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

38347
So Rafael Sartori Schneider nome da minha mae nadir Sartori Schneider quero participar
da promo??o o cora??o da minha mae Vale oro joalheria esmeralda e encanto fm

24498
Boa tarde sou a Tacia caroline dullius de cruzeiro do sul e gostaria de participar da
promo??o de promo??o minha m?e vale ourocom joalheria esmeralda e encanto FM.
Nome da m?e ? Nelsi dullius. Obrigado ??

34653
Boa Noite!!! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o!!!

51816
Bom dia teta ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha esposa lisane
In?s Spies na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto Fm
quero que toque a m?sica de duduca e dalvan jantar com jesus

40253
T? de castigo ent?o T? sem meu celular por isso estou usando o celular dela para
coloc?-la na promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

91209
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o dah Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o! !! E tamb?m dar os parab?ns pra ela, que est? de anivers?rio hoje! !! Amo ela
muito! !!

13203
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm
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86304
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

20030
Oi sou monike da Silva Ferreira de Roca Sales e quero colocar minha m?e Catia Lisiane
da Silva na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda e encanto FM

47986
Sou a Lu?se Cordeiro dos Santos, de Lajeado, quero inscrever minha m?e Jaqueline
Cordeiro na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria Esmeralda.

63002
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

12182
Boa tarde quero participar da promo??o do dia das m?es a minha m?e ? Adiles Bele
Desengrini de Arvorezinha. Resposta Encanto F M e joalheria Esmeralda.

65689
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

20037
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

92781
Boa tarde sou Salete Gabiatti de Lajeado RS minha m?e chama-se Graciosa Georgina
Zatt Quem da Vale Joia de RS 1.500 00 p sua m?e ? JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO

73582
Oi sou ? Neuza Rodrigues aqui da linha argola quero participar da promo??o dia das m?es
minha m?e vale ouro da r?dio encanto fm e relojoaria esmeralda obg

05804
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

47094
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es. M?e Cl?udia Herrmann
hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e esmeralda

63650
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Giovana Rodrigues de
lajeado nome da m?e Angela Rodrigues resposta joalheria esmeralda e encanto

51925
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

64910
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

80627
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

68643
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

97031
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

96336
Meu nome ? Gerson e quero escrever o nome da minha esposa Dirce Antunes despessel
na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto
fm

36446
Boa tarde, quero colocar minha m?e Luciane Carine Wust de Lajeado, na promo??o
minha m?e vale ouro, Felipe Miguel Maier. Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto
FM.

46984
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

75012
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!
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16637
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

87777
Oi encanto, sou Gabriel Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

13360
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

41135
Eu Gabriela Luiza Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

22431
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

65176
Bom dia! Gostaria de escutar uma m?sica do atitude 67, Vem.. E participar da promo??o
minha m?e vale ouro.. da encanto fm e relojoalheiria esmeralda m?e Terezinha Comim
Corso, Jana?na In?s Britzke de Teut?nia

81389
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

13640
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

78379
Boa noite sou o Mois?s Paulo Fontana minha m?e ? Ilse Maria Fontana, gostaria de
participar da promo??o do dia das m?es, com a Joalheria Esmeralda e Encanto FM

67694
Oi entanto, sou Lorena Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

33671
Meu nome ? Brah?lli dos Santos eu quero botar minha m?e Dirce Antunes Despessel na
promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

26366
Eu Luana Beatriz Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

30696
Bom dia feliz P?scoa sou laudinor kunzel de encantado rs quero cadastrar minha m?e
ialca maria poro na promo??o do dia das m?es joaleria esmeralda.

95519
Sou Michele Lodi de lajeado quero colocar minha mae Gloria Rigoni Lodi na promocao
Cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda.

38548
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

96385
M?nica Tainara Schmitz, Lajeado-RS, coloca minha m?e M?rcia Aparecida Matielli
Schmitz na promo do Dia Das M?es e a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM, a
melhor do vale

15557
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Bom final de semana. Abra?os. Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

31329
Ol? aqui ? a Thaila De Conto! Sou de Encantado inscreve minha m?e Viviane Camini De
Conto na promo??o Cora??o de M?e vale ouro joalheria esmeralda e Encanto FM

69968
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

21362
Oi ? o Erick Zacarias da SilvaQuero colocar minha m?e CLEONISE MARIA MENEGHETTI
DA SILVA na promo??o meu cora??o vale Ouro da joalheria esmeralda encanto FM
obrigado

78423
Boom dia, meu nome ? Tais Trojaike Lajeado e quero por minha m?e Marisa Trojaike na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Joalheria esmeralda e encanto fm

33618
Franciele M?ller de Estrela quero colocar minha m?e Silvane M?ller na promo??o cora??o
da minha m?e vale ouro sorteado pela Joalheria Esmeralda e Encanto fm

73287
Oiii...Sou MARJANA BORSATTO quero colocar minha m?e LOIVA BORSATTO de
TRAVESSEIRO na promoc?o,MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E OTICA
ESMERALDA E ENCANTO FM.
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43334
Sou Rafaella Scheidt e Thiago Scheidt e queremos colocar a minha m?e Clarice Peroraro
participar da promo??o dos dia das m?es joaleria Esmeralda

14246
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

41931
Boa noite sou Marlei Rodrigues da Silva, minha m?e Nelci Birck da Silva, quero participar
da promo??o dos dias das m?es com Joalheria Esmeralda e Encanto FM,

40365
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

10583
Boa tarde .Aqui ? o Vilson Jandir Stoorck de Lageado.Quero por a minha M?e na
promo?ao ,o cora?ao da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

78377
Oi m chamo C?tia Haas d Canudos do vale nome da minha m?e Irene Haas e quem t da a
j?ia o cora??o de ouro ? Encanto FM e Joalheria Esmeralda

87350
Sou Gustavo Rauber..quero colocar minha m?e... Denise Isolete Appel ...na promo??o do
dia das m?es...uma promo??o encanto e joalheria Esmeralda

85595
Bom dia nos cristian Agatha e julia de capit?o queremos botar nossa m?e graziela da silva
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

95014
Boa tarde sou gabrielly Vit?ria kern quero colocar minha m?e Clarice kern na promo??o
cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria esmeralda

98956
Boa noite pessoal eu sou Ol?vio C?sar Pazini. De Roca Sales quero minha M?e Lorena
Pazini na promo??o da R?dio Encanto com Relojoaria Esmeralda! Gosto de todas as
m?sicas tocadas a? desejo a todos uma boa noite!

36150
Oi meu nome ? Bianca Bello Garcia Rodrigues, sou de Teut?nia e quero participar da
promo??o de dia das m?es da Encanto FM e joalheria Esmeralda. O nome da minha m?e
? Ereni Maria da Silva Bello.

97559
Eu vinicius windberg de lajeado,quero colocar a minha mae vanderleia scheibler,na
promocao de dia das maes da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

64132
Ketlyn de Morais schmitz lajeado rs Deise Tatiane dos Santos de Morais quem sorteia um
Vale joia de 1.500,00 para sua m?e jalheria Esmeralda e encanto

17540
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

11199
Charles Henrique suptitz de lajeado quero coloca minha m?e Permela Suptitz na
promo??o minha m?e vale ouro. E a resposta ? joalheria esmeralda e encanto

42512
Boa tarde sou o Bernardo zanus quero inscrever minha m?e Sandra Alves da luz pra
participar da promo??o cora??o de ouro da joalheria esmeralda e da r?dio encanto, somos
de sinimbu , abra?o pra todos os ouvintes da r?dio. Toca Lucas Luco ou a m?sica
perfeitinha

85234
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

44870
Oi Tiag?o!! Tudo bem, aqui ? o Vinicius de Teut?nia, coloca minha m?e Sandra Beatriz
Horst da Costa na promo??o Encanto Fm joalheria Esmeralda

15930
Oi bom dia sou Mauri de roca Sales quero colocar minha m?e na promo??o minha Vale
Ouro Maria Terezinha de Medeiros relojoaria esmeralda e encanto FM valeu toca uma
m?sica da banda sentinela passarela

40390
Ol?! Quero participar da promo??o do dia das m?es!Eduarda Bergonci, Progresso, m?e
Luci Maria Bergonci! Resposta: Joalheria esmeralda e Enconto !

07427
Alex. ..Alexandre. .e alexsandro de capit?o queremos botar nossa m?e Adriana friederich
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.
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12316
Bom dia, Adriano sou Ivanete Marin?s FeilLinke, Lajeado,Quero colocar minha m?e Maria
Noeli FeilL promo??o da Encanto e Relojoaria Esmeralda.Grande abra?os a vcs da nossa
querida r?dio Encanto.

55947
Bomm diaa.Sou LAERSON HENDGES quero colocar minha m?e LONE HENDGES de
CAPIT?O na promo??o MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E ?TICA
ESMERALDA e ENCANTO FM.

38756
OI Tiagao boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

82285
oi Thiago ? a Cris couto de Lageado quero deixar o nome da minha m?e Rosa couto pra
participar da promo??o da encanto e relojoaria esmeralda

77309
Meu nome ? Vera Maria Teston de Progresso gostaria de por minha m?e Aldair da Silva
na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM

17180
OI Merilin bom dia.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

15904
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

50597
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

60514
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

30150
Bom dia, r?dio Encanto, sou Ivanete Lajeado toca m?sica do Gustavo Lima.. quero
participar da promo??o dia das m?es da Relojoaria Esmeralda , minha m?e Maria Feil.

92528
Tiagao..boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

00880
Filha Raissa KAUANY KAFER VIEIRA MAMAE LUCIANE ISABEL CRISTINA KAFER DE
ARROIO DO MEIO. MINHA M?E VALE OURO. JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO
FM

40733
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

70906
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

26329
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

65921
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

63359
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

25285
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

02072
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

60918
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...
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89417
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

19612
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

72118
Ol? sou Jeferson Eckhardt de Arroio do Meio e quero inscrever minha m?e Ademilde
Eckhardt da promo??o da encanto FM e joalheria esmeralda

31930
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

04846
Boa noite Tiagao! Quero escutar a musica do Pinfloid. Coloca minha esposa Lenise Auler
na promocao do dia das Maes da joalheria esmeralda e encanto. Lajeado.

16989
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

00808
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

20777
Boa tarde sou o Eduardo sulidario de encantado queria botar minha m?e na promo??o
minha m?e vale ouro da encanto fm e joalheria esmeralda minha m?e ? a leda sulidario

57379
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

08235
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

33093
Ol?.. sou o Diego Fontanive de lajeado.. quero colocar minha m?e F?tima Fontanive na
promo??o vale ouro.. quem da ? joalheria esmeralda e Encanto fm

13327
Sou Igor fontanive de lajeado quero colocar a minha m?e F?tima Fontanive na promo??o
minha m?e vale ouro.. Quem da ? joalheria esmeralda e encanto fm

46992
Edirleine Freitas da Siva Encantado RS Francisca Freitas da Silva *Quem d? um vale-joia
de R$1500,00 para sua m?e? - Joalheria Esmeralda e Encanto

15378
Boa tarde! Aqui ? a Valentina Rodrigues da Silva de Arroio do Meio e quero participar da
promo??o do Dia das M?es da Joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e ? a Eliane
Rodrigues da Silva

90637
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto.fm e joalheria esmeralda vcs s?o top sou o Andrew
Henrique Nunes Jorge

64172
Eduarda thais scherer do Jardim do cedro quero colocar minha m?e Elaine loraine kollett
na promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

31282
Bom dia enconto M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s quero participar da
promo?ao do dia das m?es com com joalheria esmeralda e encanto minha m?e se chama
Iva de freitas de bela vista do f?o marqu?s de souza ??

41234
Boa tarde Encanto !!!sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria Esmeralda o nome da minha m?e ? Viviane Ott
????

24687
Leonardo Bergmann de canudos do vale e a Marli Bergmann quem sorteia um vale-joia de
R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto

61433
Oi quero colocar minha m?e na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro e quem da
esse super presente ? ENCANTO FM E JOALHERIA ESMERALDA o nome a minha m?e
? Orvani Elauterio de Estrela, sou Darl?ia Carine Gay ??
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33763
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

25568
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

02166
Bom dia ,M?rcio Rech de Lajeado quero colocar minha m?e Del?zia Cruz na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro ,Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

04670
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

13799
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

28495
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

70592
Oi bom dia ? o Bruno zenatti gostaria de participar da minha m?e vale ouro o nome dela ?
Sandra zenatti encanto e joelharia esmeralda

77158
Bom dia, quero colocar minha m?e Evoni Back Wust na promo??o da m?es . Luciane
Carine Wust de Lajeado, Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto FM.

53780
Bom dia ? andreia fagundes de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro Loreci fagundes joalheria esmeralda e encanto obrigado

72664
Sou Victor ricarttis minha m?e ,Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!

38077
Sou vit?ria de Borba minha m?e Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado ,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!!

43198
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto e joalheria esmeralda vcs s?o 10 sou andrew Henrique
Nunes Jorge

92276
Boa tarde ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ? 1000

10195
Bom dia! Quero participar da promo??o do dia das m?es... O cora??o da minha m?e vale
ouro! Promo??o Encanto FM e Joalheria Esmeralda!

75128
Boa tarde gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha mae vale ouro e quem
da o presente eh Encanto fm e loja Esmeralda. Sou Shauam Antony Eckert Siebra. E
minha m?e Evelin Emanuele Eckert de Lajeado.

97122
Boa noite encanto sou a Tain? dos santos de Lajeado p?em minha mae S?nia Friedrich na
promo??o minha m?e vale ouro da esmeralda e a encanto

27184
Oi eu sou a Djenifer de marques de Souza quero colocar minha m?e Rejane de Castro na
promo??o minha M?e Vale ouro ?tica esmeralda

75937
Ol? dia! Sou vit?ria Gabriela de Borba quero homenagear minha m?e VANESSA DE
F?TIMA RICARTTIS, A ENCANTO E JOALERIA ?TICA ESMERALDA!!!

17899
Boa tarde.Aqui ? o Vilson Jandir Storck quero por a minha M?e na promo?ao ,o cora?ao
da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

84564
Bom dia!! Sou Geovana Prates Kersting, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates.
A resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

84172
E a Francine Joris bota a minha m?e Renata Schneider de roca sales minha m?e vale
ouro patroc?nio encanto fm e joalheria esmeralda

50993
Bom dia Adriano !!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es da encanto FM e joalheria Esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

97891
Sou Rafael Maziero de Colinas e quero participar da promo??o quem da mais j?ias pra
sua m?e, resp encanto FM e joalheria esmeralda, pra minha mae Fabiana Maziero...

31165
Sou joao vitor da rosa nascimento Queria colocar a minha m?e camila oliveira da rosa
nascimento na promo?ao da joalheria esmeralda e encanto fm
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66372
Bom dia ..sou Marcos Linke Links de S?o Bento..quero colocar minha m?e Anita Flores
linke na promo??o ?tica e relojoaria Esmeralda e encanto na promo??o quem da um vale
brinde de 1.500 reais

88529
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

95338
Bom dia ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e vale
ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ?SA PARCERIA ? 1000

97655
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

20026
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

59088
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

63527
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

45594
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

61254
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

68198
Sou Franciele Dammann quero colocar minha m?e Andr?a Dammann na promo??o o
Cora??o da minha m?e vale ouro, da joalheria Esmeralda e Encanto FM

59394
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

89750
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

38790
Sou Daniel Henrique de cruzeiro do sul Tenho 8 anos queria colocar minha m?e Joice Keil
na promo??o Resposta joalheria esmeralda e encanto FM

36553
Oii ? a julia Stacke e quero participar da promo o coracao da minha mae vale ouro , quem
da essa promo ? a encanto fm e esmeralda

43531
Boa tarde, ? Roberto Ledur de estrela, coloca minha esposa Jordana canan de lima na
promo??o do dia das m?es ,joalheria Esmeralda e Encanto, valeu abra

11454
Boa tarde !!??sou Viviane Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e
vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Edite Ferreira obrigada! ????

74630
Bom dia!! Sou Guilherme Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

86729
Sou Vin?cius windberg de Lajeado, quero colocar a minha m?e vanderleia scheibler na
promo??o da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

03730
Eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio dos dias das m?es da joalheria esmeralda.obg

84825
Quero colocar minha m?e janice johner na promo??o minha m?e vale ouro abra?o
Janaina johner radio encanto e joalheria esmeralda

61857
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

12010
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

37794
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

18752
Merlin eu maria aler de cete anos querro clca minha mae Lenise auler de laj na prm o
coracao vale ouro cm a relogoaria esmeralda e a encanto.

96575
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

21967
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado



Nome Nº Promocional Resposta

69746
Oiii.Sou ALINE GODOY quero colocar minha m?e MARLISE GODOY de TRAVESSEIRO
na promo?ao MINHA M?E VALE OURO com JOALERIA ESMERALDA e ENCANTO FM.

94467
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

53133
Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e vale ouro.Daniele fuhr de
estrela.Mae Dirci Maria fuhr. Joalheria esmeralda e encanto fm.?

36118
Boa tarde Merlin s? na faxina aqui e no som da encanto FM quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e r?dio encanto FM m?e Ilse Miller ? a Jandira
Ruschel de Santa Clara do Sul bjs????

48471
E colocar minha m?e Clarice Becker. Lajeado na promo??o minha m?e vale ouro quem da
encanto FM e joalheria Esmeralda

33773
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

12760
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

68497
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

92862
Bom dia!! Sou Gabriel Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

76287
Promo??o dia das m?e o nome da minha m?e e Marlene Petry e o meu ? Kau? J?nior
hentges Radio encanto FM e joalheria esmeralda Arroio do Meio

14092
Bruna Moraes Spegiorini colocar minha m?e Scheila fabiane moraes spegiorini no sorteio
minha m?e vale ouro joalheria esmeralda encanto FM

54116
Boa tarde encanto sou a Tain? de Lajeado p?em minha m?e S?nia Friedrich na promo??o
do dia das m?es dos 1.500,00 da esmeralda e encanto

44486
Oi tudo bem? Inscreve minha m?e L?cia de Moraes Fumagali promo??o o cora??o da
minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigada ?mily Moraes da
Rosa Ven?ncio Aires

73486
Oi M?rilin coloca a minha m?e Joseane Lassen Polis na promo??o o cora??o da minha
m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda, filhas Emily e Esther Polis, Lajeado ,
telefone 997441872 bjosss ????

83276
Oi sou a Djenifer Ta?s de Castro Busch de Marques de Souza quero colocar a minha m?e
na promo??o dia das m?es otica esmeralda quero ouvir Eduardo Costa olha a

10039
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

87398
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

94731
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

84669

Oi Boa tarde gostaria de me escrever na promo??o e minha m?e miga beb? ? pequena s?
podia ser ? encanto e joalheria esmeralda aqui ? a luciane Casagranda franchini ? minha
maezona?Maria Barrosi casagranda liga alegre caravagio mu?um telefone 051996073671
bjs e uma boa pascoa

74128
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

98462
??sou wellinton erick de Araujo padilha gostaria tambem como o meu irmao colocar o
nome da nossa mae na promocao da Esmeralda e encanto fm.Maria Julia de Araujo
padilha.998865541.lajeado

69495
Cleomar Avila de Lajeado colocar minha mae Ortenila Avila que o cora??o dela vale ouro
da promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto F M

35985
Bom dia Meu nome ? Ruan tenho 8 anos sou de Estrela quero coloca minha mam?e na
promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM Nome da minha m?e
? Eliziane Queiroz da silva bjo p vcs n?s estamos sempre escutando a r?dio do



Nome Nº Promocional Resposta

99315
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

81506
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

73780
Quero participar da promo??o das m?es...o cora??o da minha m?e vale ouro....uma
promo??o da encanto FM e joalheria Esmeralda....meu nome e Gustavo Rauber pra minha
m?e Denise Isolete Appel

18068
Eu Raffael Xavier de Aquino gostaria de inscrever minha m?e Fabiana Xavier na
promo??o do dia das m?es De Lajeado Esmeralda e Encanto FM

78081
O nome da minha minha e glaci FERREIRA e meu nome e ALEXANDRA FERREIRA O
cora??o da minha m?e vale OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO fm

95748
Oi quero colocar minha m?e Leila Pazini pra participar da promo??o dia das m?es. E
quem d? o presente ? joalheria esmeralda e Encanto FM... Ariella Pazini Viegas...

87814
Quero colocar minha m?e Rosa Formehl no sorteio, quem te da um present?o no dia das
m?es? A resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm- Roseli Formehl -Lajeado??

72548
Juliana C. D. Quanz quero colocar minha m?e Neusa Algayer para participar da promo??o
Dia das M?es com Joalheria Esmeralda

48881
meu nome e thomas jeferson de castro so de lajeado nome da minha mae juliana fatima
da silva promocao relojoaria esmeralda e encanto fm

23933
Sou Francyele da Silva Nunes da cidade Guapor? nome da minha m?e ? Diolene da Silva
Nunes patrocinador Joalheria Esmeralda e Encanto

55544
Oi. Posso colocar o nome da minha ma? na promo?ao dia das ma?s. Ana Maria Deconto
de Mu?um. Res joalheria ESmeralda e encanto fm. Obrigado.Meu nome ? Elisabeth
casagrande

97353
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

57707
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

68305
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

65851
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

50569
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

44593
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

79943
Boa tarde, quero participar da promo??o minha m?e vale ouro Luciane Carine Wust de
Lajeado . Resposta joalheria Esmeralda com Encanto FM.

04686
Bom dia gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro sou Adriani Wust de
Lajeado. Resposta joalheria ESMERALDA COM ENCANTO FM

89079
Filhos: Arthur e Davi Bertoglio.... M?e: Renata Bertoglio....de Lajeado Cora??o da minha
m?e vale ouro. ?tica esmeralda e encanto fm

53429
Oi meu nome ? lucas k.squero colocar m mae na promocao coracao da minha mae
marilene Terto vale ouro joalheria esmeralda e rd encanto

48553
Jonathan Avila de Lajeado colocar minha Mae Keli na promo??o cora??o vale ouro da
Encanto FM relhojearia Esmeraldas

72356
Bom dia Adriano quero colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda,

63469
Sou Claudia Lidiane dos Santos moro em Teut?nia minha m?e Ant?nia Marlene pena dos
Santos encanto e joalharia esmeralda



Nome Nº Promocional Resposta

35952
Oi, meu nome ? G?ssica, coloca minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda

67087
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

48139
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

10080
O coracao da minha mae vale ouro! Willian bouvie mae Vanderleia de fatima bouvie
Encanto fm Joaleria e otica esmeralda dele dale tricolor

65550
Oi sou a Daviane Endler de Roca Sales quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria esmeralda e encanto fm

17635
Oi sou Daniele Endler de Roca Sales e quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria Esmeralda e Encanto FM

46066
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

64865
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

99141
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

19846
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

82934
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

77223
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

15595
Ola sou Estela cristiane dos Santos de Forquetinha quero participar da promo??o do dia
das m?es da joalheria esmeralda e encanto fm em nome do meu filho Jo?o Pedro do
Prado.brigada

70749
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

49772
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

64477
Bom dia eu a francieli de cinco anos quero escr a miha mae lenise na prm minha mae vale
ouro coma relogearia esmeralda ea encanto .sou de lajeado.

94683
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

05317
Meu nome ? nelcindo Nunes de Oliveira quero participar d? promo??o minha m?e Vale
Ouro d? relojoaria s ?tico esmeralda coloca Franciele Ta?s da Silva Oliveira

61830
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

73622
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

27681
bom dia eu quero colocarminha esposa na promo??o dia das m?es cora??o da minha
m?e vale ouro com parceria da esmeralda e encanto fm

02959
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

18215
Bom dia ! Sou Lisnei Juliano Winter de Teut?nia e nome da minha M@E ? Dalia Post
Winter . Promo??o da ?tica Esmeralda e Encanto FM

07624
Bom dia , queria participar da promo??o dos dias das m?es minha m?e vale ouro em
parceria com a rejoalheria Esmeralda e Encanto Fm.

07646
Bom dia , sou a Luciane Beatriz Feldens de Colinas tb quero participar da promo??o do
dia das m?es ?tica esmeralda . Liria Lammers no.e da mamis

07294
Oi Tiago quero colocar minha m?e Adelaide Royer na promo??o cora??o d m?e Vale
Ouro, d encanto e joalheria esmeralda, ? a Rosimeire Royer d canudos do Vale!
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61054
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

56200
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

79651
Bom dia kauane paulus de lajeado, coloca mamae marioli paulus na promo das mamaes,
encanto fm e joalheria esmeralda. Toca uma turma do pagode

24523
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

92152
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

46739
Bom dia ? Adriana dos santos de S?o Jos? do Herval quero colocar minha m?e na
promo??o das m?es joalheria esmeralda e encanto fm.obrigado 054 996217359.

72663
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

02232
Marcio miguel de borba / m?e Sirlei de borba : cidade lajeado promo??o quem da vale ?
Encanto e joalheria Esmeralda

12289
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

90298
Bom dia teta ? o marcos capitanio de mu?um qero escrever minha m?e iraci capitanio n?o
promo??o joaleria esmeralda encanto fm aqele abra

48299
Patricia ang?lica wathier Da minha m?e - Maristela Alves Pereira Cruzeiro do sul -
Resposta - joalheria Esmeralda e Encanto

77155
Bom dia Eloi cossul de roca sales coloca minha m?e Ilone Cossul na promo??o minha
m?e vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm

89440
Oi sou Aline de Teut?nia. Quero colocar minha m?e Neide Fritscher na promo??o do dia
das m?es. Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

68146
Oi meu nome ? Ereni Maria Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e joalheria Esmeralda. N? da minha m?e ? Eva da Silva Bello

60089
Ivandro toniolo nome da m?e Ivone m. P.toniolo putinga rs que t? dando ? radio encanto e
joalharia esmeralda

66664
Quero participar da promo??o: ?Quem sorteia um vale-j?ia de R$ 1500,00 para sua m?e?
Resposta: JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

83741
Boa noite eu Ariae Souza Queria escrever minha m?e Ana leticia de Souza de Lajeado na
promo??o da ?tica Esmeralda com encanto efieme

30839
Oi encanto .. Sou Tatiane Sulzbach de fazenda vilanova quero colocar minha m?e na
promo??o da joalheria esmeralda e encanto FM minha m?e Maria Madalena Sulzbach

16436
Ooi aqui ? a Katieli da Silva Kollet quero colocar minha M?e Erenilda da Silva no sorteio
da Joalheria Esmeralda. Cidade: Arroio do Meio

48218
Oi meu nome ? Bruna Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da Encanto
FM e Joalheria Esmeralda.

25522
Oi Thiago aqui ? a Bruna Pechoto Wermann coloca a minha m?e Katia Eliane Pechoto na
Promo??o joalheria Esmeralda e a Encanto FM de Bom Retiro do Sul um beijo para todos
voc

21754
Gabriel Grave de Teut?nia, quero colar minha m?e Marlene Grave na promo??o, com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda

10049
Bom dia leonici bomm de lajeado coloca minha mae Teolina bom na promo?ao minha mae
vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm . manda uma musica pro meu noivo eloi cossul
de roca estamos matiando na escuta da encanto

77912
Maria Eduarda da Silva de Estrela, o cora??o da minha m?e vale ouro! promo??o Encanto
FM e relojoaria Esmeralda o nome da minha m?e ? Ivete Locatelli da Silva.

95376
Viviane Kunzler.MAE noely da silva lajeado Igrejinha Quem te d? um vale presente pra
sua m?e R:?tica esmeralda e ENCANTO FM
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37730
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

80872
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

13592
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

45355
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

88518
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

20886
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

06409
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

44718
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

00538
Bom dia gostaria de participar da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro com encanto
FM e joalheria esmeralda minha m?e Celita Grunewald eu sou Ol?via Grunewald somos
de Lajeado

30933
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

36870
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

47277
Merlin eu neuriauler de laj querro escr a minha mae vale ouro a Silvia auler de lj na prm
relogearia esmeralda ea encanto.

03596
Oi meu nome ? St?fani Garcia e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e j?aleria Esmeralda. Nome da minha m?e ? Ereni Maria Bello

39103
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

59566
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

93895
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

87403
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

36721
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

83335
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

55549
Aqui ? a brenda quero escrever Min a mae ? Luciane Casagranda franchini liga alegre
caravagio mucum Esmeralda e Encanto FM

96811
sou Rafaella Scheidt e quero colocar a minha m?e Clarice Peroraro na promo??o de m?es
joalheria esmeralda somos de Encantado

49999
Oi Jonathan Avila gostaria de colocar minha mae na promo??o minha mae vale ouro
Relojoeira e Esmeralda Encanto F M

39290
Oi bom dia... Quero participar da promo??o dia das m?es... Quem d? esse presente lindo
? joalheria esmeralda... Leila Pazini bom retiro do sul

27650
Meu nome ? Roseli Teresinha da Silva. Sou de lajeado e a m?e ? Ad?lia Maria da
Silva.....resposta. Esmeralda e EncantoFM ????

66436
VIviane Vianini 51996168552-Arroio do Meio/RS M?e: Juraci Maria Santin Vianini
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

87509
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio
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53172
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

88190
Ola eu maria auler querro escr a minha mae lenise auler de laj minha mae vale ouro com
arelogearia esmeralda ea. Encanto.

97558
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

31085
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

83566
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

35289
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

11957
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

97158
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

80644
Bom dia encanto sou de estrela eu queria botar minha m?e para participa??o da
promo??o relojoaria Esmeralda Encanto FM nome da minha m?e Noracilda Alves da Silva
e o meu nome ? Adair

00475
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

18045
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

87054
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

45194
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

18584
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

17987
Ol? sou Adriana scheibel quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale Ouro,
com a joalheria Esmeralda e Encanto FM. Nome da m?e ? Idalina Schmidt. Bjs Meri

82065
Oi sou Eduarda Sauter ? quero botar minha m?e iliane Zanon na promo??o do dia das
m?es. Joalheria esmeralda e Encanto FM

65861
Oii quero colocar minha m?e Silvane Maria Alf na promo??o do dia das m?es, Encanto FM
e joalheria Esmeralda, Lovani Hilgert de Arroio do Meio...

21584
Oi sou Isadora Horn Severo de Lajeado e quero colocar minha M?e Carla Horn na
promo??o Joalheria Esmeralda e Encanto FM . 982560909

21168
Bom dia ?? Nara Bruxel quero colocar minha m?e na promo??o do dia das m?es Encanto
FM Relojoaria esmeralda Liana Majolo

25427
Oi encanto Vit?ria paludo Nova Brescia quero participa da promo??o do dia das m?es com
joalherias esmeralda e encanto FM m?e Viviane Paludo t 983117955

15479
Aqu? ? Alicia de Cruzeiro, coloca minha m?e Jaqueline Alves na promo??o dia das m?es,
relojoaria esmeralda.

08572
Vivi kerber m?e LEONICE kerber 51 995318715 Quem me da um presente do dias das
m?es joalheria esmeralda e Encanto FM. ?? Merlin
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62149
Oi Maiana!!! Boa noite! Quero participar da promo??o do dia das m?es da encanto FM e
joalheria Esmeralda sou Viviane Ott de Encantado e minha m?e ? Edite Ferreira ????

98815
Ortenila Avila de S?o Bento queria me colocar na promo??o meu coracao vale ouro
Relhojearia Esmeralda Encanto F M

64121
Boa tarde!!! Meu nome ? Manoel gostaria de que colocasse a minha m?e na promo??o da
joalheria esmeralda. Nome da minha m?e Sofia Muller do Nascimento

58960
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

48814
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

03412
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

86611
Tain? Mattuella de Imigrante, m?e Lizani Johann, quem da um vale joia para a m?e, ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

15251
Oi....sou a Elizabeth pinheiro.minha m?e. E Ledoina pinheiro...promo??o encanto e
relojoarias esmeralda...minha mae vale ouro. .????

90922
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

39783
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

03441
Bom dia encanto. ..quero colocar minha m?e Maria Natalina de C. Faleiro na promo??o
joalheira Esmeralda e Encanto Fm....Maril?ia Faleiro. ..Ven?ncio Aires

88480
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

70869
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

87008
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

23770
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

82826
Oi ? a Raquel moreirade lajeado quero colocar minha m?e Marisa moreira na promo??o
joalheria esmeralda e encanto fm valeu sempre na escuta

84167
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

04414
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

83302
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

02212
Juliano Quanz quero colocar minha m?e Claudete Quanz na promo??o Dia das M?es com
Joalheria Esmeralda

91468
ALEXANDRA FERREIRA, quero participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO FM

28496
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

20796
Oiii bom dia ... eu sou a Clarice Correia de Cruzeiro quero participa da promo??o Joalheria
Esmeralda minha m?e vale ouro... nome da m?e idroilda Maria Correia ?????
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09456
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

10561
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

86658
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

31040
Bom dia z? e rafa.. sou Henrique coloca minha m?e na promo?ao coracao vale ouro..
joalheria esmeralda encanto fm Cleci maria corso da concei?ao se der toca timbre de
galo????

31730
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

12086
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

46520
Janei Muniz e Iraci Simoni de Roca Sales quero participar dos dias das m?es , com
Joalheria esmeralda e Encanto fm

40302
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

74235
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

45335
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

04423
Sou Thiago Scheidt quero cadastra minha m?e Clarice pegoraro sou de encanto e
joalheria esmeralda um abra?o boa pascoa

33196
Oi bom dia sou a Taty de estrela j? deu o sorteio da promo??o de dia das m?es da
joalheria esmeralda

94150
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

07836
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

19807
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

09401
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

98758
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalharia
esmeralda

59591
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalheria
esmeralda

12842
Bom dia quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM e
joalheria esmeralda. Minha m?e laini schmitz bruinsma. Tiago augusto bruinsma de
lajeado.

87238
Gostaria de por minha m?e Edi stroher de Souza na promo minha m?e vale ouro com
joalheria Esmeralda e ENCANTO FM aqui ? o Mateus Stroher de Souza

30460
Gostaria de colocar minha m?e Iraci Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

99851
Oi sou jeisimara Antunes quero colocar minha m?e no sorteio Minha m?e vale ouro
joalheria Esmeralda Encanto nome dela. Nelci Antunes

11009
O cora??o da minha filha vale ouro m?e dienefer de lima santos mora em teutonia
joelheria esmeralda e encanto



Nome Nº Promocional Resposta

13287
Teta ? o repolho toca surto de amor e p?e minha m?e iraci capitanio na promo??o joaleria
esmeralda encanto fm marcos capitanio de mu?um

84018
Ezequiel Francisco Vieira. Inelde fatima rodrigues de encantado. Resposta? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

96589
Oii aqui ? a Nicole coloca minha mam?e Noeli de souza na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda

86231
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

06892
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

25085
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

07027
Nome: Elizete Fachini Cidade: Capit?o Nome da m?e: Nilse Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

16348
Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. O nome da m?e ? Nelsi dullius Crueiro do Sul. E o nome da filha
? Tacia caroline dullius. Obrigado .??

35646
Gean Marcos schuck de Capit?o, o cora??o da minha m?e vale ouro, Encanto FM e
joalheria Esmeralda. M?e Isolde Schuck

93686
Promo??o O cora??o da minha m?e Vale ouro Quem d? um vale j?ia de 1500 ? a
Joalheria Esmeralda e Encanto Mathias Henrique Scherer - Lajeado e o nome da minha
m?e ? Veridiana Dreifke

47389
Bomm diaaa! Quero participar Promo??o Dia das M?es! Resposta: R?dio Encanto e
Joalheria Esmeralda!!!?? Nome da M?e e presenteada: Leonizia Diel quem est?
mandando: Ros?ngela Diel. Brigaduu!!!

67376
Meu nome ? Fernanda Sippel e quero colocar minha m?e na promo??o da Encanto junto
com a esmeralda. Nome dela ? Nadir Sippel

05772
Coloca a minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda. O cora??o dela vale ouro, ? a G?ssica quem manda??

93909
Oi, coloca minha m?e Vera Maria Teston, de Progresso na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda. ? a G?ssica que manda??

07679
Bom dia gostaria de participar da promo??o o cora??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. Meu nome ? Nat?lia Marmitt e minha m?e se chama Ol?via
Grunewald. Somos de Lajeado

80007
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

39244
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

13204
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

33395
Oi meu nome ? jeismara quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria
Esmeralda e a r?dio Encanto nome da minha m?e Nelci Antunes de Teut?nia bairro
Canabarro

19938
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

33012
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

42797
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM meu nome ? Gilmar Teston de Progresso
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18696
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

92603
Boa tarde, quero perticipar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria
Esmeralda e Encanto.

55639
Oi sou laura brembatti quero partisipar da promosao minha mae vale ouro da joaleria
esmeralda e encanto sou de doutor ricardo A mae leodete brembatti

05935
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

23064
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

55491
Daiana jesecleide Kraemer de Lajeado ..minha m?e Eli Kraemer na promo??o joalheria
Esmeralda e encanto FM

16944
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

36352
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

39509
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

32368
Bomdia merlin eu ana auler de laj querro escr a minha mae vale ouro com arelogearia
esmeralda ea encanto.

32941
Oi, gostaria de colocar minha m?e Hedi M?ller na promo??o da Encanto FM e joalheria
esmeralda, Claudete Lenhardt de Forquetinha

25740
Jennifer Ariele Bender , Lajeado-rs, nome da m?e Fernanda Fabiana Bender Joalheria
Esmeralda e Encanto ????????????

39260
Gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro com Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda pois sou m?e de dois anjos . Isabel Cristina Schmidt DE LAJEADO. 985963937

58027
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

32768
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

55608
ol?!!! Quero participar da promo??o Minha m?e vale Ouro. A resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM. Sou o Jonas Henrique Gossmann de Canabarro Teut?nia e
minha m?e ? Andr?ia Gossmann.. Grande abra?o.

93673
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

26454
Ta?s Maria Schaurich de Teut?nia Quem vai dar esse present?o ? a encanto e ?tica
esmeralda Nome da m?e Neusa Maria Schaurich

02997
Quero colocar a minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro encanto FM e joalheria
esmeralda.

61050
Coloca minha m?e Aldair da Silva na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

32226
Oi quero participar da promo??o cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria
esmeralda sou Clarice kern e minha m?e ? Maria Eva da Rosa Silva somos de lajeado

96907
Boa tarde ? a Dora almansa .queria colocar minha mae na promocao da joalheria
esmeralda nome dela Dirce goncalves almansa . Sou do montanha lajeado

68729
? a Daniela Martins Pereira, quero colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda, minha m?e Eva Martins Pereira.

12234
Oiiisou a Naty estrela Quero participa da promo minha mae vale ouro joalheria esmeralda
Valeria Regener Theisen

36152
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e relojoaria
Esmeralda , sou a Kamily e minha m?e ? Janete Seidel de Alto Conventos Lajeado

80832
Bom dia queria participar d promo?ao d dia das maes cm encanto fm e joelharia
esmeralda nome d minha mae e Neudir caussi emeu marcia



Nome Nº Promocional Resposta

25438
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e Joalheria
Esmeralda... Nome da m?e: Grasiela Salton Ames quem pede ? a filha:Thavany Luiza
Salton Ames de: Capit

69547
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda,
Encanto FM, meu nome ? M?rcio Valdir Ohlweiler, o da minha m?e ? Marlene Sprandel
Ohlweiler, de Teut?nia, obrigado.

00770
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda
Encanto FM meu nome ? Rafaela Vit?ria Almeida Ohlweiler, o da minha m?e ? Cleusa
Almeida Ohlweiler, de lajeado, obrigada

58450
E quero participar da promo??o cora??o de m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda
e R?DIO encanto Fm. O nome da minha m?e ? Sonia Daltoe e o meu ? vit?ria Daltoe de
capit

12344
Livania Meotti De Mu?um Queria presentear minha m?e deonesta com joalheria
esmeralda e encanto fm

19467

Bom dia Deise Cruzeiro do Sul quero participar promo??o dias das m?es e loja esmeralda
. M?E tr?s letras que devine dedica??o ,amor ,carinho e um amor incondicional dedico a
minha m?e Maria Zalete da Silva so descobrimos o valor de uma m?e quando geramos
um filho tmb sou m?e minha filha Melissa Scheibel tmb faz quest?o que eu participo da
promo??o porque mere?o.encanto melhor r?dio do Vale .

51054
Quem da um vale J?ia de R$ 1.500,00 para a minha m?e ?: ENCANTO E JOALHERIA
ESMERALDA !!

67984
Thomas Jeferson de castro De lajeado m?e Juliana fatima da Silva Relojoeira esmeralda e
encanto fm

25403
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

74119
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

23475
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

42348
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

10471
Ooi quero participar do sorteio de dia das maes com encanto fm e joalheria esmeralda, pra
minha mae elenice bortoncello??

62985
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

74716
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

43413
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

88725
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

13977
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

01440
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

21493
Lilian Cerveira de Estrela 981070417 promocao dia das maes tbm joalheria esmeralda e
encanto ...mae salete marques



Nome Nº Promocional Resposta

69586
Bom dia Encanto queria botar a minha m?e na participa??o de da relojoaria Esmeralda
Encanto FM nome da minha m?e no Cacilda Alves da Silva e o meu nome e Adair de
estrela

95114
Bom dia enconto quero participar da promo?ao do dia das m?e com joalheria esmeralda e
encanto. M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s ??

47948
Bom dia...quero participar da promo??o minha m?e vale ouro..com joalheria esmeralda e
encanto... Ana paula schuster rodrigues e mam?e Claudete Schuster de Estrela

72584
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

56164
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

80174
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda Pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

69491
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

24894
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

92408
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

05644
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

05726
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

17847
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

75191
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

06497 Oi eu sou a Bianca e queria participar do minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda

76297
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

87536
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

25965
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

27351
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

55521
Aline Fronchetti Mu?um M?e: Sirley Brino Fronchetti Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

51369
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

01471
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

78997
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires



Nome Nº Promocional Resposta

93717
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

11942
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

41982
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

55355
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

30708
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

82411
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

56795
Quero participar da Promocao o coracao da minha mae vale ouro Joalheria esmeralda e
encanto Fm

52201
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

51998
?Quem d? um vale-joia de R$1500,00 para sua m?e?? RESPOSTA: Joalheria Esmeralda
e Encanto.

51909
Ol? gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda Encanto
FM meu nome Cleusa Almeida Ohlweiler da minha m?e Irene de Almeida, Lajeado.??

00150
Bom dia .....o cora??o da minha m?e vale ouro...encanto FM e joalheria Esmeralda v?o
dar esse present?o pra minha m?e...sou Gustavo Rauber de Lajeado pra minha m?e
Denise Isolete Appel...

24582
Coloca minha m?e na promo??o de dia das m?es, a resposta e joalheria esmeralda.
Minha m?e se chama Maria Olivia de Almeida

08074 ?Quem sorteia um Vale-Joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria esmeralda e
encanto

80324 Quero participar da promo??o dos dia das m?es, patroc?nio relogiaria Esmeralda.

94074
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic. Canoas. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

32969
Quero participar da promo MINHA MAE VALE OURO!!!!!! ???? Joalheria Esmeralda e
Encanto Fm.

72733 Boa noite, minha mae leodete maria brembatti vale ouro, joalheria esmeralda e encanto.

99718
Quero participar do sorteio de dia das m?es da encanto e joalheria esmeralda. Sou a
Jaqueline Cordeiro e minha m?e ? Elisabeth Riefel. Somos de Lajeado

38695
Erik milani coloca minha m?e na promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda sabrina
milani de lajeado

Maria Eduarda da Silva de Estrela 90580 O cora??o da minha m?e vale ouro! Promo??o Encanto FM e relojoaria Esmeralda

74910
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bruna
Elisa Mallmann. Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

45193
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic nome da m?e. Filho Jo?o mallmann claic. Canoas

66877
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bernadete
v.mallmann.Estrela. Nome da m?e THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela

62447
Oi Merlin coloca a minha filha Esther Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

71159
Daniel Lu?s Gall Pereira Lajeado Adilce gall Resposta: joalheria esmeralda e ncanto FM
??????

94229 Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria Esmeralda



Nome Nº Promocional Resposta

17968
Bom dia ..quero colocar minha mae no sorteio do kit da joalheria
ESMERALDA...ab?s.claudete de sao bento..

22528
Bota minha mae no sorteio do dia das mae .sandra maria bizarro. Esmeralda e encanto.
Flavio.

95701
Oi Merlin coloca a minha filha Emily Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

96966
Queria participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria esmeralda...nome da
minha m?e ? Josefina Secco somos de Il?polis

16245 Samuel Carlos Kern e Valdeci Kern Lajeado. Encanto e joalheria esmeralda

07643
QUEM D? UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 PARA A SUA M?E? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO Raquel Cristini Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?E: Eloisa
Rosana Ulsenheimer

38949
Quem d? um vale-joia de R$1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto FM
Fernanda Francieli Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?e: Eloisa Rosana Ulsenheimer

84680 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

62999
Quero participar da promo?ao minha m?e vale ouro , joalharia esmeralda e encanto fm ,
Leonara valin ,Mu?um

69657 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

67092
Bom dia quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo bjs

19795
Bom dia!Quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo meu nome Jaqueline Fabris Goncalves de Nova
Br?scia obrigada bjs ??

21859 Caroline Kappes Lajeado Lisane Kappes Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto Fm ??
19090 Flavio bizarro de Estrela.sandra maria bizarro..joalheria esmeralda e encanto fm. Abra

71705
Quero participar da promo??o dia das m?es..com Joalheria Esmeralda e Encanto... M?e
Ana Paula Schuster Rodrigues e filha Thaila Cristina Rodrigues de Estrela

22009
Oii, quero participar da promo??o dia das m?es joalheria esmeralda. Sou Ana Paula Haas
Renner de Westfalia. Minha m?e Sigrid Juliana Haas.

43672
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

79780
O cora??o da minha m?e vale ouro encanto Fm e joalheria esmeralda sou a Vanda turatti
de Encantado quero escrever minha m?e Jurema MARIA RUSIM TURATTI.

02334
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

37747
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

12749
Meu Nome ? Ot?vio Pedroso Minha M?e Vale Ouro Joalheria Esmeralda E R?dio Encanto
FM, Rosilene Alvariz, Roca Sales (51) 984168646

75067
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

37465
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

51445
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

65647
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

12375 Cora??o da minha m?e vale ouro encanto FM e joalharia esmeralda

96638
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela. Bernadete v.mallmann.Estrela

32525
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
Bernadete vognach mallmann estrela. C?sar Augusto mallmann. Estrela
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74822
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Camila m.claic.canoas.
Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

67798
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Jo?o mallmann claic.
Canoas. Nome da m?e Camila Mallmann Claic. Canoas

26755
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Bruna e.mallmann.
Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

92791
Oiii quero participar da promo??o Encanto e joalheria Esmeralda Iv?nia Pinto Minha m?e ?
Iva Pinto Lajeado

90326
Oi teta me p?em na promo??o dia das m?es da joalharia esmeralda e encanto FM ?? ?
Ana Paula Dalmoro de jacarezinho encantado

22456
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

89758
Oi sou Ivani, quero participar do sorteio da jualeria esmeralda e encanto FM minha m?e ?
Neusa do Nascimento Lopes

06572
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

30100
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani Bender Cogo -Lajeado

28707
Cora??o da minha m?e valeu ouro, encanto fm joalheria esmeralda. Nelsi cecilia
mallmann....... mariano mallmann, Lajeado ....

91252 Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria Esmeralda e Encanto.

93100
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda e encanto fm. Nome da
m?e Bernadete vognach mallmann estrela. Filho C?sar Augusto mallmann. Estrela

98364
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm .Enzo
Gabriel muhl,m?e Daniele fuhr

58345
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm.Joao
Miguel muhl,m?e Daniele fuhr

12895
Oi quero participar da promo??o da ?tica e joalheria Esmeralda meu nome ? Suelen
Guarnieri

20224
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro:Joalheria Esmeralda e Encanto. Sou Bia
Schossler Gerhardt. Boa Uni?o Estrela. Minha m?e ? Daniela Cristina Schossler. Estrela.
Obrigada

77435
O cora??o da minha m?e vale ouro Parceria Joalheria Esmeralda e Encanto FM Meu
nome ? D?bora Andr?a Pellenz e o nome da minha m?e ? Clari Tillwitz De Estrela

84601
quero participar da promo??o encanto e joalheria esmeralda o cora??o da minha m?e vale
ouro.mae Cassiane gasparini quem manda gabrieli knob de encantado

42233
Gostaria de participar da promo??o da relojoaria esmeralda MEU nome ? Marcos Linke
Nome da minha m?e Anita flores linke

21108 Patricia hunning estrela sirlei da rosa joalheria esmeralda encanto

64381
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

44567
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

58855
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

77130
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

19635
Quero participar da promo??o da ?tica joalheira esmeralda, encanto FM. MInha M?e Vale
Ouro. Sou Robinson Krumenauer d marques e minha m?e ? Ivete Auler Krumenauer

96321
Quero participar da promo??o das m?es Joalheria esmeralda e a encanto FM Sou Joice
Keil de cruzeiro do sul

28575 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
85282 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
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08697
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

25214 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
17808 E quem da esse presente pra gente ? a joalheria Esmeralda e Radio Encanto Fm ????

83520
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

93012 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
44564 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
76311 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
83339 Quem sorteia uma joia de 1500 reais ?joalheria Esmeralda e Encanto FM

67021
Boa noite. Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto. M?e Aracy
Rodrigues, filha Andr?a Rodrigues Cruzeiro do sul

66069
A? Tiagao queria botar minha m?e na promo??o esmeralda e encanto . Sandra Maria
bizarro.valeu

89911
Quero parcipar da promocao encanto e ?tica esmeralda do dia das m?es Minha m?e e
Evanilda de F?tima Ferreira 998408895 eu sou Luciana Ferreira meu numero e
980546281

94777
Promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e
Aldair da Silva. Vera Maria Teston de Progresso

81164
Cora??o da minha m?e vale ouro, joalharia Esmeralda e encanto fm . Vanice greisang......
Benjamin griesang mallmann

90222
Quero participar da promo??o relojoaria Esmeralda e Encanto FM . dias das M?es, meu
nome Ivani Bender Cogo-Lajeado

93141 Sou de Lajeado Felipe Durand relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha

03118
Quero participar sorteio kit Joalheria Esmeralda Marlise p m?e Nair Encatado Esmeralda e
Encanto FM

13366 Ol? quero participar do sorteio da Esmeralda dia das M?es..

16945
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

87719
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

55599
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

38053
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

00167
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues genro
Reinaldo Rodrigues de Souza

96909
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Andr?a Rodrigues
marido Reinaldo Rodrigues de Souza

29231
Minha mae vale ouro da joalheria esmeralda e Encanto Fm nome da minha mae Cacilda
Borba Alvariz. Roca Sales RS

19802 Coloca minha m?e na promo??o da esmeralda.

93230
Minha m?e vale ouro! Joalheria Esmeralda, Encanto FM, Priscila Elisabeth da Silva Pedro
Henrique Berro Lajeado

57807 Minha M?e vale ouro. Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado

05085
Promo??o Encantofm e joalheria Esmeralda. Meu nome ? Gustavo Bazanella e minha
m?e ? a Lisa Bazanella. Valeu.

01927
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (esposa) Andrea Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

83022
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (sogra) Aracy Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

22894 Minha m?e Vale Ouro joareia esmeralda Ana Cristina verruck da Silva
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85448
Minha M?e vale ouro Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado Pedro H. Berro Priscila
Elisabeth da Silva

76035
Resposta:Encanto e joalheria Esmeralda. Mam?e,Jurema Ferreira Frohlich Sou Juliana
Ferreira Frohlich Promo??o dia das M?es..

67459
Encanto e joalheria Esmeralda minha m?e Franciele Rutzen de Teut?nia me chamo
Manuella Rutzen da Silva

61759 Encanto e joalheria esmeralda
59375 R: joalheria esmeralda e encanto

34480
Relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha zvirtes Felipe Durand de
Lajeado

27829 Joalheria esmeralda e encanto fm
49286 Joalheria esmeralda e encanto fm
31602 Joalheria esmeralda e encanto fm
22607 Joalheria esmeralda e encanto fm

30451
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

21825
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

15749
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

69961 Joalheria esmeralda e encanto

24943

Bom dia para todos n?s e que possamos aprender viver nossos dias como se fossem o
?ltimo de nossas vidas p?s na verdade o futuro e incerto e s? deus tem o controle sobre
ele... quero escrever minha m?e aurora Marques de Freitas na promo??o do dia das m?es
encanto e joalheria esmeralda e eu nas demais promo??es Cleiton de Freitas de arruda
02090389001 lajeado moinhos

29115

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, M?e Marisa
Delazeri. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria
Esmeralda e Encanto FM

86907

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, Marisa Delazeri.
Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

12663
Bom dia, tudo bem? Sou Helo?sa Bettio de Travesseiro/RS. Gostaria de colocar minha
m?e Marin?s De Maman Bettio no sorteio da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO. Quem sorteia um Vale-joia de R$ 1.500,00 para minha m?e ? a Joalheria
Esmeralda e a Encanto.

84715
Olaa gostaria de participar da promo??o: O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO.
Nome: SILVIA PRESTES MATTES . M?e: SULANI MARIA PRESTES . cidade :
LAJEADO. PERGUNTA: QUEM DA UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 para sua m?e?
Resposta: joalheria esmeralda e encanto.

24961
Bom dia. Sou Patrick Possebon, de Arcoverde - Carlos Barbosa, quero inscrever minha
m?e Juliana Zuanazzi Possebon, na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Quem
d? um vale-j?ia de R$1.500 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

64764
Boa noite Quero participar da Promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lorenzo Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome de minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encantooooo

84882
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lucas Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos : Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto
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21870
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Marlisa Maria Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ?
Gentilha Arossi Fontana: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

93995

Ol?, meu nome ? Brenda Schmidt Menezes, de Lajeado, quero colocar o nome da minha
m?e Silvana Schmidt na promo??o minha m?e vale ouro. Resposta de quem d? um vale
compras de 1500,00 para minha m?e ?: Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM. Boa
sorte para minha m?e, bjs turma da Encanto

04685
Oi? encanto bom dia sou Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o
do dia das m?es pra minha m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor que compras
de 1500 reais ? ?Encanto FM e joalheria Esmeralda????

15101
Oi meu nome ? Valentina Wulfing sou de estrela e quero colocar minha m?e na promo??o
do dia das m?es o nome dela ? Gilvane luzia dos Santos Wulfing de estrela e a resposta ?
encanto fm e joalheria esmeralda

51803
Oi me nome ? Andr? Elmo Schwingel e sou de Laje3 quero participar da promo??o
Cora??o de M?e vale ouro. Que dA uma joia Nome da m?e Loiva Irimgartd Schwingel.
quem da a joia ? R?dio Encanto FM e Joalharia Esmeralda.

09771
Ol?, sou a Julia Nunes Pinheiro, de Santa Clara do Sul, filha de Rosalda de F?tima
Pinheiro, gostaria de participar da promo??o: Quem d? um vale-j?ia de R$ 1500,00 para a
sua m?e? Resposta: joalheria Esmeralda e radio Encanto. Ab

17029
Boa tarde, meu nome ? Grasiela Viviane Bergmann sou de Lajeado e gostaria de
inscrever minha m?e Noeli Maria Bergmann na promo??o o cora??o da minha m?e vale
ouro. A resposta da pergunta ? joalheria Esmeralda Encanto FM. Obrigada!!! Amu essa
r?dio

34826
Bom dia meu nome ? Lucas Bertoncelli de Souza de Fontoura Xavier gostaria de escrever
minha m?e Suzana Bertoncelli de Souza na promo??o Minha M?e Vale Ouro da Radio
Encanto Fm com Joalheria Esmeralda

32665
Oii! Quero participar da promo??o de dia das m?es. Sou Anamaria Garibotti Lapinscki e a
minha m?e ? Rosele Dalcorso Garibotti. Somos da cidade de Lajeado. A resposta ?
Encanto Fm e Joalheria e ?tica Esmeralda!

02477
Boa tarde. Aqui ? a Candida Dalisa M?ller de Forquetinha, minha m?e ? Jurema Silvestra
M?ller. Quero participar da promo??o Quem d? um vale-joia de R$ 1500,00 para a sua
m?e? Resposta ?: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

10861
Boa tarde Merlin ? o Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela e quero colocar minha m?e
na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro ??Darl?ia Carine Gay e quem da esse
super presente ? joalheria Esmeralda e ENCANTO FM ??

00125
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

64237
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

70236
Boa tarde sou o Ycaro de morais Flores de Fontoura Xavier gostaria de cadastrar minha
m?e Cyntia Regina Pires de Morais na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da
Encanto FM e joalheria Esmeralda.

34605
Cora??o da minha m?e vale ouro,eu vilmare da Silva Santiago , minha m?e Denira da
Silva Santiago de Roca Sales quem sorteia um vale compras no valor de 1,500 reais pra
minha m?e joalheria esmeralda e encanto fm

92067
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????
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19523
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

66208
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

14674
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

49975
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

30423
Quero participar da promo??o: Cora??o da minha m?e vale ouro. Meu nome ? Eduarda
Lu?sa Noll Forster. De Santa Clara do Sul. Nome da minha m?e ? Greice Ta?s Noll.
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto

19937
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

12977
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

06844
oii aqui ? a camilly Santos da Costa de lajeado olarias quero colocar minha m?e D?bora
Santos da Silva na promo??o de dia das m?es meu cora??o vale ouro com a encanto e
joalheria esmeralda

25640
Bom dia, ? o Arthur de S?o Roque, Palmas quero colocar minha m?e Gisele Aparecida da
Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, porque quem d? um cora??o de
ouro ? joalheria esmeralda e encanto FM

44253

Bom dia quero inscrever minha mae nelsi weber de venancio aires para participar do
sorteio , quem manda ? sua filha silvani weber de venancio aires . Quem ta o presente ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM e um forte abra?o a tds vcs ai, pois estamos tomando
um chima eu e meu marido Giovani e o lucas que ainda esta no meu ventre mas ja
acompanha vcs abra?os

31805
Oii, sou a Tamara Davies de Lajeado e quero inscrever minha m?e Maria Beatriz de Boer
na promo??o de dia das m?es, quem me um val? j?ia de 1500,00 para sua m?e? resposta
Joalheria esmeralda e Encanto FM

90404
Ola quero inscrever-se na promo??o do dia das m?es.....Sofia de Castro, Arroio do Meio,
M?e V?nia de Castro. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta:
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

29136
Bom dia..aqui ? o Marcos Hillesheim de lajeado. Gostaria de inscrever minha esposa
Karine Hillesheim na promo??o no dia das m?es..cora??o de m?e vale ouro Encanto FM e
joalheria Esmeralda.

53676
Aqui e o Lucas Dalla Vecchia, quero cadastrar minha m?e Delcy Teresinha Dalla Vecchia
pra concorrer na promo??o do dia das m?es, s? podia ser uma promo??o da Encanto e
joalheira Esmeralda.

84399
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

33822
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

68777
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM
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36203
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e vai adorarrr

43593
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

85807
Oi galera da encanto vcs fazem minha tarde muito mais feliz sou o andrew Henrique
Nunes Jorge e quero colocar minha m?e na promo??o cora??o de m?e vale ouro encanto
e joalheria esmeralda 54 999644439 valeu

71029
Boa tarde meu nome ? Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha
mulher que tamb?m ? m?e na promo??o do dia das m?es.E quem t? dando o presente ? a
joalheria Esmeralda e a Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o??

76259
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

88284
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

81891
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

76384
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

52522
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

52127
Bom dia Adriano, quero concorrer ao kit, Tiago Augusto bruinsma de Lajeado, tbm quero
colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda.

10990
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

44589
Oi sou Daiana Cristina Werle de Cruzeiro do Sul quero colocar a minha m?e Maria geneci
da Silva quem sorteia um vale- joia de R$, 1.500, 00 para a sua m?e?, resposta Joalheria
esmeralda e encanto fm

71651
Bom dia meu nome. ? J?ssica da Silva Rosa e quero participar da promo do dia das m?es.
Minha m?e se chama Neusa Tavares Fermino . minha m?e vale ouro encanto FM e
joalheira Esmeralda bjaoo pra vcs

77198
Promo??o: O Cora??o da minha m?e vale Ouro - Alciane Gallon de Anta Gorda - Nome
m?e: Nelci M. Alessio Gallon - Quem d? uma vale-j?ia de R$1.500,00 para a sua m?e?
Joalheria Esmeralda e Encanto

59263
Bom diaaa sou a Jussara Elesabete da fonseca de Venancio Aires quero colocar minha
mae Sibela dos Santos na promo?ao cora?ao da minha mae vale ouro da encanto e
joalheria esmeralda

21626
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

65232
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM
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89687
Oi bom dia sou Gilvane wulfing de Estrela e quero participar da promocao do dias das
Maes nome dela e Teresinha dos santos de Estrela e a resposta e Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda??????????

41564
Oii ? o Marcos Paulo de Bom Retiro do Sul eu queria colocar minha noiva Giselle Cristhine
Pereira Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto! Valeuuu

78209
Oi Encanto.Sou Larissa Maccalli Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e
Rejane Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

49226
Ol?. Gostaria de participar da promo??o do dia das m?es. Simoni Selma Follmann. M?e
No?mia Elizabeth Follmann. Picada Augusta CRUZEIRO DO SUL. Encanto FM e
Relojoaria Esmeralda. ??

48408
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

03849
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

93480
Bom dia! M?e Lu?sa de Ara?jo Schulte, 35 anos de Lajeado, filho Artur Luiz Schulte, 6
anos de Lajeado. Queremos participar da promo??o do Dia das M?es com a Jolheria
Esmeralda e Encanto FM!

80214
Boa tarde meu nome ? Benjamin Weber de Jesus de arroio de meio gostaria de inscrever
minha m?e Daniela Ant?nia Weber na promo??o quem d? um vale de 1.500,00 joalheria
esmeralda e encanto FM bjos a todos

94253
Boa tarde meu nome ? Gerson Pereira dos Santos quero escrever o nome da minha
esposa Dirce Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da
joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

22616
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es...minha m?e vale ouro.... M?e Cl?udia
Herrmann hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e
esmeralda

33890
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

78653
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

56439
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

02668
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

14856
Oi encanto aqui ? a Andrieli K. de Lima eu gostaria de por a minha m?e Elaine K. de Lima
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto e joalheria e ?tica esmeralda

00032
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

88475
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

85886
Oi aqui ? a brenda Casagranda franchini quero escrever Minha m?e Luciane Casagranda
franchini de liga alegre caravagio mu?um 051996073671a resposta ? joalheria esmeralda
e encanto fm

76292
Boa noite! Sou a Vanessa Sulzbach de Estrela e minha m?e se chama Maria Madalena
Sulzbach. Quem da um vale j?ia de 1.500 R$ para sua m?e? Encanto Fm e Joalheria
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Esmeralda.

76759
Bom dia Meu nome ? Kauana Viana de S?rio RS eu queria colocar minha m?e Marisa
Cristina da Silva Rosa.Na promo??o do dia das m?es. ?Da Encanto FM e Relojoaria
Esmeralda ????

67777
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

52677
Bom Dia ...Meu nome ? Leandro Cristian Kohler e quero colocar a minha m?e Fabiane
Eckhardt de Arroio do Meio na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria
Esmeralda..Porque minha m?e sim vale Ouro... Obrigado...

29282
Meu nome ? Brah?lli eu sou de lajeado quero escrever o nome da minha m?e Dirce
Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e vale oro promo??o joaleria
esmeralda e r?dio Encantofm

19905
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

63667
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

73871
Boa Tarde Sou Emilly Baldissarelli Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro Nome
da minha m?e: Eliane Meotti Baldissarelli Parceria Encanto Fm e Relogiaria Esmeralda

91556
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

40866
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

33135
Bom dia! Sou a Andressa Fedrizzi de Pouso Novo gostaria de colocar minha m?e,
Valentina de Siqueira na promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro , joalheria
Esmeralda e r?dio Encanto...

13183
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

06099
Boa tarde Marilyn aqui ? a Sarah de Fontoura Xavier queria colocar minha m?e Maria
Cristina da Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
com a encanto FM.Manda a uma m?sica do Marrom five pra ela

22822
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

54747
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

84308
Bom dia teta sou Josiane Silveira de Lajeado coloca minha m?e Denise Nicolini Kussler na
promo??o dia das m?es.O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

72048
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha sogra Rosalina Haubert Pereira
Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e
Encanto! Valeuuu

03156
? o Lu?s Ot?vio Sulidario de Encantado, telefone 997936737, quero colocar minha m?e
Cristiane F?tima Hunning na promo??o do dia das m?es. Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

88158
Nome: Ulyana da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

65528
Nome:Ulysses da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

83370
Boa tarde encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha
m?e Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

88145
Oi aqui ? a lavinia vit?ria gianezini de encantado coloca minha m?e Simone gianezini na
promo??o o cora??o da minha M?E Vale ouro da encanto Fm e joalheria esmeralda
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17260
Gerson Lu?s beuren, de Santa Clara do sul, o nome da minha m?e ? Elis?ngela Beuren....
Quem sorteia um vale-joia de r$1.500.00 para sua m?e? ? a joalheria esmeralda e
encanto.

61065
Aqui e a Margarete e a minha m?e ? a Nelci Schmitt de Imigrante, quero participar da
PROMO??O, quem d? mais joias pra sua m?e. Resp. Encanto FM e joalheria
ESMERALDA.

44584
Oi meu nome ? La?s Andressa Gon?alves Bom quero inscrever minha m?e Muriel
Gon?alves dos Santos na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da joalheria
esmeralda

19928
Oi meu nome ? Wesley Leonardo Baum e quero botar a minha m?e Anelise Marlise Auler
Baum na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda

75922
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

44617
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

08404
Bom dia Adriano! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

61808
Liziane Marques Goncalves quero colocar minha mae Salete Marques de Sao Gabriel pra
participar da promocao minha mae vale ouro...resposta joalheria e otica esmeralda e
encanto fm...??????

20909
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

85164
Benjamin Weimer Jacinto de Teut?nia quer cadastrar a Mam?e Sibele Cristina Weimer na
promo??o de Dia das m?es. Quem da esse vale para minha m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto FM. ????????????????

29586
Bom dia ...meu nome ? R?mulo Cucioli gostaria de colocar minha m?e Rejane Cucioli de
Mucum na promo??o do dia das m?es. Obrigada. Promo??o ?tica esmeralda e ENCANTO
FM

73587
Laura Yasmin Scherer do Jardim do cedro lajeado quero colocar minha m?e Elaine
Loraine kollet do Jardim do cedro participar da promo??o do dia das m?es esmeralda e
encanto fm

14446
Oiii! ? eu bora l? minha m?ezinha querida tamb?m tem que estar nessa promooo!
CRISTINA ROSA DOS SANTOS CIDADE ALTA. VEN?NCIO AIRES joalheria e ?tica
esmeralda!!!! BJS ? TODOS D? ENCANTO

49491
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

37255
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

88317
Oi aqui ? o Pedro Augusto Gianezini de Encantado coloca minha m?e Simone Gianezini
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da Encanto FM e joalheria esmeralda

41048
aqui eh o Lucas de Lajeado. queria participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO pra minha m?e Marie Jane Martins. E a resposta eh: JOALHERIA
ESMERALDA e ENCANTO FM(A melhor)

78121
Bom dia tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

21453
Sou o Fernando Henrique dos Santos de Mu?um quero p?r a minha m?e Marilaine Silva
dos Santos na promo??o das m?es quem sorteia um vale j?ia ? joalheria esmeralda e
encanto
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54231
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria e ?tica Esmeralda.

84221
Bom dia Teta! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

44275
A Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

08979
Bom dia !Aqui ? o Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha m?e
na promo??o do dia das m?es .Quem t? dando o presente ? a joalheria Esmeralda e a
Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o .??????????????????

68529
Regina Schneider de Arroio do meio. Quero colocar minha m?e Marlise limberger na
promo??o do dia das m?es. O cora??o da minha mae vale outro, joalheria esmeralda e
encanto fm

16324
O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO NOME: Dani Cristina Girardi. CIDADE:
Marques de Souza. Quem d? um vale J?ia de R$1.500,00 p/ a sua m?e? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO FM. Nome da minha m?e: INGRID GIRARDI.

12135
Bom dia, Sibele Cristina Weimer de Teut?nia, quero inscrever minha m?e Lisane Weimer
na PROMO??O minha mae vale ouro. Quem da esse presente? Joalheria esmeralda e
Encanto FM. Feliz P?scoa a todos com muita luz, respeito e empatia com o pr?ximo!
Abra?os.

56688
Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos Quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

81853
Bom dia. Quero participar da promo??o das m?es. Sidnei Netto Roca Sales m?e Eva da
Silva Netto. Quem sorteia 1500$ pra m?e. Encantado Fm e Joalheria Esmeralda. Bkss

95506
Quero colocar minha m?e na promo??o sou Joni abrantes de lajeado minha m?e Maria
Elaine Grillo Abrantes quem da super presente dia das m?e e Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

39099
Oi meu nome ? ANa julia casagrande de mucum. Quero colocar minha mae na promo?ao
do dias das maes. Elisabeth casagrande. Resposta relojoaria esmeralda e encanto fm. Bjs

69998
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mais de Moraes eu quero colocar a minha m?e no sorteio
da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da encanto e joalheria esmeralda. Minha
m?e ? a Rosa Maria Mais.

12767
Clarice Regina Sauter Cidade: Lajeado - RS M?e: Marlise Teresinha Johann Sauter
Pergunta quem d? um vale j?ia de 1.500,00 reais? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto

00165
Bom dia Adriano tudo bem aqui ? a Amanda Emanuelle Sgarbi de Teut?nia quero
participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ourocom a joalheria Esmeralda e
Encanto Fm o nome da minha m?e ? Liliane Denize Ledur obrigada

14583
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

32695
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

76087
Boa tarde ENCANTO AQUI ? o Douglas de Amorim Rockenbach de LAJEADO COLOCA
minha M?E na PROMO??O CORA??O de m?e vale ouro com ENCANTO e joalheria
esmeralda obrigado. A m?e ? SANDRA MARIA DE AMORIM ROCKENBACH

59200
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha m?e Maura Cerlene da Silva pra
participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto!
Valeuuu
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41100
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

37896
Bom dia encanto. Sou Maria Guralski de Encantado quero colocar minha m?e Gabriela
Guralski na promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalheria esmeralda.minha m?e
vale ouro??

80110
Bom dia Merlin ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha m?e Ivone
terezinha kunzler na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto
Fm

26264
Oi sou gustavo saldanha aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

67482
Oi sou joao pedro saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

53697
Quero participar da promocao dia das maes...meu nome Liziane Marques Goncalves.
Minha mae Salete de Fatima marques...resposta: encanto e joalheria esmeralda

40710
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

16974
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

90952
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

29028
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

58022
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

69074
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

50481
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

12254
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

53295
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

94757
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

21233
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

11081
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

33369
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

78513
Elenice herrmann de lajeado s?o bento quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

92934
Oi sou brayan saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

28875
Minha m?e Carolina Rosa Bert? foi a j?ia mais preciosa que j? tive na vida...Elenita Bert?
da Silva Lajeado-RS , quem d? um vale j?ia ? JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

17613
Bom dia Tudo bem...Sou a Danimara Both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm..toca anitta..grande abra
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62933
Bom dia Tudo bem sou a danimara both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm...toca Matheus e Luan.. grande abra

41643
Ol?, sou Lu?sa Primaz de S?rio/RS e minha m?e ? a Ivoni Teresinha Mantelli Primaz
Quem d? um vale-joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto.

17778
Bom dia, Eduarda Portaluppi de Morais de Vespasiano Corr?a, queria colocar minha m?e
Suzana Maria Portaluppi na promo do dia das M?es! JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO V?O DAR ESSE PR?MIO PRA ELA. Valeeeeeeu ????????

77516
Ol? Encanto , coloca minha m?e Maria Noeli Feil De Lajeadona promo??oQuem Sorteia
um vale j?ia de 1.500,00 para sua m?e ?: Resposta: joalheria Esmeralda e Encanto.
Ivanete Marin?s Feil Lajeado.

74339
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

93865
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

36716
Bom dia!!!????sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia das
m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda!!!????

15439
OI Merilin bom dia.....tudo bem?Ainda da pra inscrever minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

31762
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

16826
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

41703
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

99244
So Rafael Sartori Schneider nome da minha mae nadir Sartori Schneider quero participar
da promo??o o cora??o da minha mae Vale oro joalheria esmeralda e encanto fm

70524
Boa tarde sou a Tacia caroline dullius de cruzeiro do sul e gostaria de participar da
promo??o de promo??o minha m?e vale ourocom joalheria esmeralda e encanto FM.
Nome da m?e ? Nelsi dullius. Obrigado ??

82414
Boa Noite!!! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o!!!

16218
Bom dia teta ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha esposa lisane
In?s Spies na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto Fm
quero que toque a m?sica de duduca e dalvan jantar com jesus

61477
T? de castigo ent?o T? sem meu celular por isso estou usando o celular dela para
coloc?-la na promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

11442
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o dah Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o! !! E tamb?m dar os parab?ns pra ela, que est? de anivers?rio hoje! !! Amo ela
muito! !!

74240
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

30551
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

61923
Oi sou monike da Silva Ferreira de Roca Sales e quero colocar minha m?e Catia Lisiane
da Silva na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda e encanto FM

86495
Sou a Lu?se Cordeiro dos Santos, de Lajeado, quero inscrever minha m?e Jaqueline
Cordeiro na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria Esmeralda.
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83847
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

56680
Boa tarde quero participar da promo??o do dia das m?es a minha m?e ? Adiles Bele
Desengrini de Arvorezinha. Resposta Encanto F M e joalheria Esmeralda.

07728
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

67762
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

41098
Boa tarde sou Salete Gabiatti de Lajeado RS minha m?e chama-se Graciosa Georgina
Zatt Quem da Vale Joia de RS 1.500 00 p sua m?e ? JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO

84186
Oi sou ? Neuza Rodrigues aqui da linha argola quero participar da promo??o dia das m?es
minha m?e vale ouro da r?dio encanto fm e relojoaria esmeralda obg

60696
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

69974
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es. M?e Cl?udia Herrmann
hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e esmeralda

01799
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Giovana Rodrigues de
lajeado nome da m?e Angela Rodrigues resposta joalheria esmeralda e encanto

23629
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

11617
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

19577
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

01145
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

85956
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

13443
Meu nome ? Gerson e quero escrever o nome da minha esposa Dirce Antunes despessel
na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto
fm

37862
Boa tarde, quero colocar minha m?e Luciane Carine Wust de Lajeado, na promo??o
minha m?e vale ouro, Felipe Miguel Maier. Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto
FM.

01395
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

45205
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

54689
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

43099
Oi encanto, sou Gabriel Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

44450
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!
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25213
Eu Gabriela Luiza Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

25513
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

60668
Bom dia! Gostaria de escutar uma m?sica do atitude 67, Vem.. E participar da promo??o
minha m?e vale ouro.. da encanto fm e relojoalheiria esmeralda m?e Terezinha Comim
Corso, Jana?na In?s Britzke de Teut?nia

86691
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

36956
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

34909
Boa noite sou o Mois?s Paulo Fontana minha m?e ? Ilse Maria Fontana, gostaria de
participar da promo??o do dia das m?es, com a Joalheria Esmeralda e Encanto FM

17242
Oi entanto, sou Lorena Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

98880
Meu nome ? Brah?lli dos Santos eu quero botar minha m?e Dirce Antunes Despessel na
promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

21404
Eu Luana Beatriz Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

01090
Bom dia feliz P?scoa sou laudinor kunzel de encantado rs quero cadastrar minha m?e
ialca maria poro na promo??o do dia das m?es joaleria esmeralda.

55560
Sou Michele Lodi de lajeado quero colocar minha mae Gloria Rigoni Lodi na promocao
Cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda.

29133
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

06762
M?nica Tainara Schmitz, Lajeado-RS, coloca minha m?e M?rcia Aparecida Matielli
Schmitz na promo do Dia Das M?es e a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM, a
melhor do vale

23323
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Bom final de semana. Abra?os. Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

70232
Ol? aqui ? a Thaila De Conto! Sou de Encantado inscreve minha m?e Viviane Camini De
Conto na promo??o Cora??o de M?e vale ouro joalheria esmeralda e Encanto FM

90949
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

84020
Oi ? o Erick Zacarias da SilvaQuero colocar minha m?e CLEONISE MARIA MENEGHETTI
DA SILVA na promo??o meu cora??o vale Ouro da joalheria esmeralda encanto FM
obrigado

40206
Boom dia, meu nome ? Tais Trojaike Lajeado e quero por minha m?e Marisa Trojaike na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Joalheria esmeralda e encanto fm

92748
Franciele M?ller de Estrela quero colocar minha m?e Silvane M?ller na promo??o cora??o
da minha m?e vale ouro sorteado pela Joalheria Esmeralda e Encanto fm

07649
Oiii...Sou MARJANA BORSATTO quero colocar minha m?e LOIVA BORSATTO de
TRAVESSEIRO na promoc?o,MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E OTICA
ESMERALDA E ENCANTO FM.

12326
Sou Rafaella Scheidt e Thiago Scheidt e queremos colocar a minha m?e Clarice Peroraro
participar da promo??o dos dia das m?es joaleria Esmeralda

08795
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...
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37781
Boa noite sou Marlei Rodrigues da Silva, minha m?e Nelci Birck da Silva, quero participar
da promo??o dos dias das m?es com Joalheria Esmeralda e Encanto FM,

25769
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

46658
Boa tarde .Aqui ? o Vilson Jandir Stoorck de Lageado.Quero por a minha M?e na
promo?ao ,o cora?ao da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

39176
Oi m chamo C?tia Haas d Canudos do vale nome da minha m?e Irene Haas e quem t da a
j?ia o cora??o de ouro ? Encanto FM e Joalheria Esmeralda

70975
Sou Gustavo Rauber..quero colocar minha m?e... Denise Isolete Appel ...na promo??o do
dia das m?es...uma promo??o encanto e joalheria Esmeralda

01347
Bom dia nos cristian Agatha e julia de capit?o queremos botar nossa m?e graziela da silva
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

82276
Boa tarde sou gabrielly Vit?ria kern quero colocar minha m?e Clarice kern na promo??o
cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria esmeralda

15425
Boa noite pessoal eu sou Ol?vio C?sar Pazini. De Roca Sales quero minha M?e Lorena
Pazini na promo??o da R?dio Encanto com Relojoaria Esmeralda! Gosto de todas as
m?sicas tocadas a? desejo a todos uma boa noite!

26561
Oi meu nome ? Bianca Bello Garcia Rodrigues, sou de Teut?nia e quero participar da
promo??o de dia das m?es da Encanto FM e joalheria Esmeralda. O nome da minha m?e
? Ereni Maria da Silva Bello.

07789
Eu vinicius windberg de lajeado,quero colocar a minha mae vanderleia scheibler,na
promocao de dia das maes da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

76094
Ketlyn de Morais schmitz lajeado rs Deise Tatiane dos Santos de Morais quem sorteia um
Vale joia de 1.500,00 para sua m?e jalheria Esmeralda e encanto

13252
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

44746
Charles Henrique suptitz de lajeado quero coloca minha m?e Permela Suptitz na
promo??o minha m?e vale ouro. E a resposta ? joalheria esmeralda e encanto

11004
Boa tarde sou o Bernardo zanus quero inscrever minha m?e Sandra Alves da luz pra
participar da promo??o cora??o de ouro da joalheria esmeralda e da r?dio encanto, somos
de sinimbu , abra?o pra todos os ouvintes da r?dio. Toca Lucas Luco ou a m?sica
perfeitinha

30495
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

43626
Oi Tiag?o!! Tudo bem, aqui ? o Vinicius de Teut?nia, coloca minha m?e Sandra Beatriz
Horst da Costa na promo??o Encanto Fm joalheria Esmeralda

32408
Oi bom dia sou Mauri de roca Sales quero colocar minha m?e na promo??o minha Vale
Ouro Maria Terezinha de Medeiros relojoaria esmeralda e encanto FM valeu toca uma
m?sica da banda sentinela passarela

99187
Ol?! Quero participar da promo??o do dia das m?es!Eduarda Bergonci, Progresso, m?e
Luci Maria Bergonci! Resposta: Joalheria esmeralda e Enconto !

61542
Alex. ..Alexandre. .e alexsandro de capit?o queremos botar nossa m?e Adriana friederich
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

38348
Bom dia, Adriano sou Ivanete Marin?s FeilLinke, Lajeado,Quero colocar minha m?e Maria
Noeli FeilL promo??o da Encanto e Relojoaria Esmeralda.Grande abra?os a vcs da nossa
querida r?dio Encanto.

31774
Bomm diaa.Sou LAERSON HENDGES quero colocar minha m?e LONE HENDGES de
CAPIT?O na promo??o MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E ?TICA
ESMERALDA e ENCANTO FM.
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29297
OI Tiagao boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

06530
oi Thiago ? a Cris couto de Lageado quero deixar o nome da minha m?e Rosa couto pra
participar da promo??o da encanto e relojoaria esmeralda

71981
Meu nome ? Vera Maria Teston de Progresso gostaria de por minha m?e Aldair da Silva
na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM

22045
OI Merilin bom dia.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

14180
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

23805
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

34372
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

22976
Bom dia, r?dio Encanto, sou Ivanete Lajeado toca m?sica do Gustavo Lima.. quero
participar da promo??o dia das m?es da Relojoaria Esmeralda , minha m?e Maria Feil.

61586
Tiagao..boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

60142
Filha Raissa KAUANY KAFER VIEIRA MAMAE LUCIANE ISABEL CRISTINA KAFER DE
ARROIO DO MEIO. MINHA M?E VALE OURO. JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO
FM

69634
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

00763
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

31117
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

70981
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

83039
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

46543
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

97543
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

90829
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

22638
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

10795
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...
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35576
Ol? sou Jeferson Eckhardt de Arroio do Meio e quero inscrever minha m?e Ademilde
Eckhardt da promo??o da encanto FM e joalheria esmeralda

33642
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

41291
Boa noite Tiagao! Quero escutar a musica do Pinfloid. Coloca minha esposa Lenise Auler
na promocao do dia das Maes da joalheria esmeralda e encanto. Lajeado.

79202
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

66051
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

72876
Boa tarde sou o Eduardo sulidario de encantado queria botar minha m?e na promo??o
minha m?e vale ouro da encanto fm e joalheria esmeralda minha m?e ? a leda sulidario

78389
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

27593
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

11225
Ol?.. sou o Diego Fontanive de lajeado.. quero colocar minha m?e F?tima Fontanive na
promo??o vale ouro.. quem da ? joalheria esmeralda e Encanto fm

00899
Sou Igor fontanive de lajeado quero colocar a minha m?e F?tima Fontanive na promo??o
minha m?e vale ouro.. Quem da ? joalheria esmeralda e encanto fm

59367
Edirleine Freitas da Siva Encantado RS Francisca Freitas da Silva *Quem d? um vale-joia
de R$1500,00 para sua m?e? - Joalheria Esmeralda e Encanto

40522
Boa tarde! Aqui ? a Valentina Rodrigues da Silva de Arroio do Meio e quero participar da
promo??o do Dia das M?es da Joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e ? a Eliane
Rodrigues da Silva

07430
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto.fm e joalheria esmeralda vcs s?o top sou o Andrew
Henrique Nunes Jorge

31349
Eduarda thais scherer do Jardim do cedro quero colocar minha m?e Elaine loraine kollett
na promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

62568
Bom dia enconto M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s quero participar da
promo?ao do dia das m?es com com joalheria esmeralda e encanto minha m?e se chama
Iva de freitas de bela vista do f?o marqu?s de souza ??

21610
Boa tarde Encanto !!!sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria Esmeralda o nome da minha m?e ? Viviane Ott
????

55154
Leonardo Bergmann de canudos do vale e a Marli Bergmann quem sorteia um vale-joia de
R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto

96940
Oi quero colocar minha m?e na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro e quem da
esse super presente ? ENCANTO FM E JOALHERIA ESMERALDA o nome a minha m?e
? Orvani Elauterio de Estrela, sou Darl?ia Carine Gay ??

44586
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

16741
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????



Nome Nº Promocional Resposta

57082
Bom dia ,M?rcio Rech de Lajeado quero colocar minha m?e Del?zia Cruz na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro ,Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

14220
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

17504
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

88200
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

85202
Oi bom dia ? o Bruno zenatti gostaria de participar da minha m?e vale ouro o nome dela ?
Sandra zenatti encanto e joelharia esmeralda

00544
Bom dia, quero colocar minha m?e Evoni Back Wust na promo??o da m?es . Luciane
Carine Wust de Lajeado, Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto FM.

34744
Bom dia ? andreia fagundes de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro Loreci fagundes joalheria esmeralda e encanto obrigado

82746
Sou Victor ricarttis minha m?e ,Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!

91374
Sou vit?ria de Borba minha m?e Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado ,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!!

57382
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto e joalheria esmeralda vcs s?o 10 sou andrew Henrique
Nunes Jorge

93541
Boa tarde ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ? 1000

26950
Bom dia! Quero participar da promo??o do dia das m?es... O cora??o da minha m?e vale
ouro! Promo??o Encanto FM e Joalheria Esmeralda!

91025
Boa tarde gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha mae vale ouro e quem
da o presente eh Encanto fm e loja Esmeralda. Sou Shauam Antony Eckert Siebra. E
minha m?e Evelin Emanuele Eckert de Lajeado.

06152
Boa noite encanto sou a Tain? dos santos de Lajeado p?em minha mae S?nia Friedrich na
promo??o minha m?e vale ouro da esmeralda e a encanto

57076
Oi eu sou a Djenifer de marques de Souza quero colocar minha m?e Rejane de Castro na
promo??o minha M?e Vale ouro ?tica esmeralda

07709
Ol? dia! Sou vit?ria Gabriela de Borba quero homenagear minha m?e VANESSA DE
F?TIMA RICARTTIS, A ENCANTO E JOALERIA ?TICA ESMERALDA!!!

84542
Boa tarde.Aqui ? o Vilson Jandir Storck quero por a minha M?e na promo?ao ,o cora?ao
da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

18934
Bom dia!! Sou Geovana Prates Kersting, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates.
A resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

85441
E a Francine Joris bota a minha m?e Renata Schneider de roca sales minha m?e vale
ouro patroc?nio encanto fm e joalheria esmeralda

44037
Bom dia Adriano !!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es da encanto FM e joalheria Esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

59457
Sou Rafael Maziero de Colinas e quero participar da promo??o quem da mais j?ias pra
sua m?e, resp encanto FM e joalheria esmeralda, pra minha mae Fabiana Maziero...

92871
Sou joao vitor da rosa nascimento Queria colocar a minha m?e camila oliveira da rosa
nascimento na promo?ao da joalheria esmeralda e encanto fm

75386
Bom dia ..sou Marcos Linke Links de S?o Bento..quero colocar minha m?e Anita Flores
linke na promo??o ?tica e relojoaria Esmeralda e encanto na promo??o quem da um vale
brinde de 1.500 reais

22025
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.
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14481
Bom dia ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e vale
ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ?SA PARCERIA ? 1000

30541
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

18966
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

59068
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

47282
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

76049
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

73289
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

64787
Sou Franciele Dammann quero colocar minha m?e Andr?a Dammann na promo??o o
Cora??o da minha m?e vale ouro, da joalheria Esmeralda e Encanto FM

64250
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

58492
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

65331
Sou Daniel Henrique de cruzeiro do sul Tenho 8 anos queria colocar minha m?e Joice Keil
na promo??o Resposta joalheria esmeralda e encanto FM

98994
Oii ? a julia Stacke e quero participar da promo o coracao da minha mae vale ouro , quem
da essa promo ? a encanto fm e esmeralda

41238
Boa tarde, ? Roberto Ledur de estrela, coloca minha esposa Jordana canan de lima na
promo??o do dia das m?es ,joalheria Esmeralda e Encanto, valeu abra

56706
Boa tarde !!??sou Viviane Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e
vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Edite Ferreira obrigada! ????

56377
Bom dia!! Sou Guilherme Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

34779
Sou Vin?cius windberg de Lajeado, quero colocar a minha m?e vanderleia scheibler na
promo??o da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

83657
Eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio dos dias das m?es da joalheria esmeralda.obg

69612
Quero colocar minha m?e janice johner na promo??o minha m?e vale ouro abra?o
Janaina johner radio encanto e joalheria esmeralda

89810
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

04478
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

77322
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

74352
Merlin eu maria aler de cete anos querro clca minha mae Lenise auler de laj na prm o
coracao vale ouro cm a relogoaria esmeralda e a encanto.

89148
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

96256
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

59793
Oiii.Sou ALINE GODOY quero colocar minha m?e MARLISE GODOY de TRAVESSEIRO
na promo?ao MINHA M?E VALE OURO com JOALERIA ESMERALDA e ENCANTO FM.

33185
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado
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55714
Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e vale ouro.Daniele fuhr de
estrela.Mae Dirci Maria fuhr. Joalheria esmeralda e encanto fm.?

52665
Boa tarde Merlin s? na faxina aqui e no som da encanto FM quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e r?dio encanto FM m?e Ilse Miller ? a Jandira
Ruschel de Santa Clara do Sul bjs????

77740
E colocar minha m?e Clarice Becker. Lajeado na promo??o minha m?e vale ouro quem da
encanto FM e joalheria Esmeralda

67147
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

39113
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

96706
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

26215
Bom dia!! Sou Gabriel Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

86395
Promo??o dia das m?e o nome da minha m?e e Marlene Petry e o meu ? Kau? J?nior
hentges Radio encanto FM e joalheria esmeralda Arroio do Meio

72756
Bruna Moraes Spegiorini colocar minha m?e Scheila fabiane moraes spegiorini no sorteio
minha m?e vale ouro joalheria esmeralda encanto FM

99504
Boa tarde encanto sou a Tain? de Lajeado p?em minha m?e S?nia Friedrich na promo??o
do dia das m?es dos 1.500,00 da esmeralda e encanto

51183
Oi tudo bem? Inscreve minha m?e L?cia de Moraes Fumagali promo??o o cora??o da
minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigada ?mily Moraes da
Rosa Ven?ncio Aires

37006
Oi M?rilin coloca a minha m?e Joseane Lassen Polis na promo??o o cora??o da minha
m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda, filhas Emily e Esther Polis, Lajeado ,
telefone 997441872 bjosss ????

57996
Oi sou a Djenifer Ta?s de Castro Busch de Marques de Souza quero colocar a minha m?e
na promo??o dia das m?es otica esmeralda quero ouvir Eduardo Costa olha a

16514
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

36001
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

99234
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

73221

Oi Boa tarde gostaria de me escrever na promo??o e minha m?e miga beb? ? pequena s?
podia ser ? encanto e joalheria esmeralda aqui ? a luciane Casagranda franchini ? minha
maezona?Maria Barrosi casagranda liga alegre caravagio mu?um telefone 051996073671
bjs e uma boa pascoa

92378
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

34014
??sou wellinton erick de Araujo padilha gostaria tambem como o meu irmao colocar o
nome da nossa mae na promocao da Esmeralda e encanto fm.Maria Julia de Araujo
padilha.998865541.lajeado

56878
Cleomar Avila de Lajeado colocar minha mae Ortenila Avila que o cora??o dela vale ouro
da promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto F M

39780
Bom dia Meu nome ? Ruan tenho 8 anos sou de Estrela quero coloca minha mam?e na
promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM Nome da minha m?e
? Eliziane Queiroz da silva bjo p vcs n?s estamos sempre escutando a r?dio do

03627
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??



Nome Nº Promocional Resposta

46688
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

44259
Quero participar da promo??o das m?es...o cora??o da minha m?e vale ouro....uma
promo??o da encanto FM e joalheria Esmeralda....meu nome e Gustavo Rauber pra minha
m?e Denise Isolete Appel

80949
Eu Raffael Xavier de Aquino gostaria de inscrever minha m?e Fabiana Xavier na
promo??o do dia das m?es De Lajeado Esmeralda e Encanto FM

21040
O nome da minha minha e glaci FERREIRA e meu nome e ALEXANDRA FERREIRA O
cora??o da minha m?e vale OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO fm

33407
Oi quero colocar minha m?e Leila Pazini pra participar da promo??o dia das m?es. E
quem d? o presente ? joalheria esmeralda e Encanto FM... Ariella Pazini Viegas...

77206
Quero colocar minha m?e Rosa Formehl no sorteio, quem te da um present?o no dia das
m?es? A resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm- Roseli Formehl -Lajeado??

80834
Juliana C. D. Quanz quero colocar minha m?e Neusa Algayer para participar da promo??o
Dia das M?es com Joalheria Esmeralda

66593
meu nome e thomas jeferson de castro so de lajeado nome da minha mae juliana fatima
da silva promocao relojoaria esmeralda e encanto fm

32920
Sou Francyele da Silva Nunes da cidade Guapor? nome da minha m?e ? Diolene da Silva
Nunes patrocinador Joalheria Esmeralda e Encanto

33499
Oi. Posso colocar o nome da minha ma? na promo?ao dia das ma?s. Ana Maria Deconto
de Mu?um. Res joalheria ESmeralda e encanto fm. Obrigado.Meu nome ? Elisabeth
casagrande

75165
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

10660
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

00647
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

14279
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

07367
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

26862
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

00674
Boa tarde, quero participar da promo??o minha m?e vale ouro Luciane Carine Wust de
Lajeado . Resposta joalheria Esmeralda com Encanto FM.

80123
Bom dia gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro sou Adriani Wust de
Lajeado. Resposta joalheria ESMERALDA COM ENCANTO FM

26367
Filhos: Arthur e Davi Bertoglio.... M?e: Renata Bertoglio....de Lajeado Cora??o da minha
m?e vale ouro. ?tica esmeralda e encanto fm

51857
Oi meu nome ? lucas k.squero colocar m mae na promocao coracao da minha mae
marilene Terto vale ouro joalheria esmeralda e rd encanto

17130
Jonathan Avila de Lajeado colocar minha Mae Keli na promo??o cora??o vale ouro da
Encanto FM relhojearia Esmeraldas

84364
Bom dia Adriano quero colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda,

68372
Sou Claudia Lidiane dos Santos moro em Teut?nia minha m?e Ant?nia Marlene pena dos
Santos encanto e joalharia esmeralda

53131
Oi, meu nome ? G?ssica, coloca minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda

83599
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.
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41594
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

45509
O coracao da minha mae vale ouro! Willian bouvie mae Vanderleia de fatima bouvie
Encanto fm Joaleria e otica esmeralda dele dale tricolor

17614
Oi sou a Daviane Endler de Roca Sales quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria esmeralda e encanto fm

98473
Oi sou Daniele Endler de Roca Sales e quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria Esmeralda e Encanto FM

85290
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

21241
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

45161
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

29549
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

02191
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

66202
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

62957
Ola sou Estela cristiane dos Santos de Forquetinha quero participar da promo??o do dia
das m?es da joalheria esmeralda e encanto fm em nome do meu filho Jo?o Pedro do
Prado.brigada

79398
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

47037
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

29550
Bom dia eu a francieli de cinco anos quero escr a miha mae lenise na prm minha mae vale
ouro coma relogearia esmeralda ea encanto .sou de lajeado.

12319
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

80537
Meu nome ? nelcindo Nunes de Oliveira quero participar d? promo??o minha m?e Vale
Ouro d? relojoaria s ?tico esmeralda coloca Franciele Ta?s da Silva Oliveira

04716
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

22980
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

81184
bom dia eu quero colocarminha esposa na promo??o dia das m?es cora??o da minha
m?e vale ouro com parceria da esmeralda e encanto fm

18995
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

30347
Bom dia ! Sou Lisnei Juliano Winter de Teut?nia e nome da minha M@E ? Dalia Post
Winter . Promo??o da ?tica Esmeralda e Encanto FM

08046
Bom dia , queria participar da promo??o dos dias das m?es minha m?e vale ouro em
parceria com a rejoalheria Esmeralda e Encanto Fm.

19670
Bom dia , sou a Luciane Beatriz Feldens de Colinas tb quero participar da promo??o do
dia das m?es ?tica esmeralda . Liria Lammers no.e da mamis

34414
Oi Tiago quero colocar minha m?e Adelaide Royer na promo??o cora??o d m?e Vale
Ouro, d encanto e joalheria esmeralda, ? a Rosimeire Royer d canudos do Vale!

71528
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

27601
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm
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18778
Bom dia kauane paulus de lajeado, coloca mamae marioli paulus na promo das mamaes,
encanto fm e joalheria esmeralda. Toca uma turma do pagode

39900
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

80733
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

02378
Bom dia ? Adriana dos santos de S?o Jos? do Herval quero colocar minha m?e na
promo??o das m?es joalheria esmeralda e encanto fm.obrigado 054 996217359.

81495
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

26243
Marcio miguel de borba / m?e Sirlei de borba : cidade lajeado promo??o quem da vale ?
Encanto e joalheria Esmeralda

19992
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

11533
Bom dia teta ? o marcos capitanio de mu?um qero escrever minha m?e iraci capitanio n?o
promo??o joaleria esmeralda encanto fm aqele abra

25130
Patricia ang?lica wathier Da minha m?e - Maristela Alves Pereira Cruzeiro do sul -
Resposta - joalheria Esmeralda e Encanto

41083
Bom dia Eloi cossul de roca sales coloca minha m?e Ilone Cossul na promo??o minha
m?e vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm

43426
Oi sou Aline de Teut?nia. Quero colocar minha m?e Neide Fritscher na promo??o do dia
das m?es. Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

91333
Oi meu nome ? Ereni Maria Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e joalheria Esmeralda. N? da minha m?e ? Eva da Silva Bello

04041
Ivandro toniolo nome da m?e Ivone m. P.toniolo putinga rs que t? dando ? radio encanto e
joalharia esmeralda

22824
Quero participar da promo??o: ?Quem sorteia um vale-j?ia de R$ 1500,00 para sua m?e?
Resposta: JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

38370
Boa noite eu Ariae Souza Queria escrever minha m?e Ana leticia de Souza de Lajeado na
promo??o da ?tica Esmeralda com encanto efieme

33591
Oi encanto .. Sou Tatiane Sulzbach de fazenda vilanova quero colocar minha m?e na
promo??o da joalheria esmeralda e encanto FM minha m?e Maria Madalena Sulzbach

35144
Ooi aqui ? a Katieli da Silva Kollet quero colocar minha M?e Erenilda da Silva no sorteio
da Joalheria Esmeralda. Cidade: Arroio do Meio

18907
Oi meu nome ? Bruna Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da Encanto
FM e Joalheria Esmeralda.

38308
Oi Thiago aqui ? a Bruna Pechoto Wermann coloca a minha m?e Katia Eliane Pechoto na
Promo??o joalheria Esmeralda e a Encanto FM de Bom Retiro do Sul um beijo para todos
voc

58124
Gabriel Grave de Teut?nia, quero colar minha m?e Marlene Grave na promo??o, com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda

00091
Bom dia leonici bomm de lajeado coloca minha mae Teolina bom na promo?ao minha mae
vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm . manda uma musica pro meu noivo eloi cossul
de roca estamos matiando na escuta da encanto

57303
Maria Eduarda da Silva de Estrela, o cora??o da minha m?e vale ouro! promo??o Encanto
FM e relojoaria Esmeralda o nome da minha m?e ? Ivete Locatelli da Silva.

88471
Viviane Kunzler.MAE noely da silva lajeado Igrejinha Quem te d? um vale presente pra
sua m?e R:?tica esmeralda e ENCANTO FM

08138
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

76973
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.
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98943
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

42552
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

48501
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

26545
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

61331
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

88402
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

07278
Bom dia gostaria de participar da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro com encanto
FM e joalheria esmeralda minha m?e Celita Grunewald eu sou Ol?via Grunewald somos
de Lajeado

63709
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

69898
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

33521
Merlin eu neuriauler de laj querro escr a minha mae vale ouro a Silvia auler de lj na prm
relogearia esmeralda ea encanto.

83702
Oi meu nome ? St?fani Garcia e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e j?aleria Esmeralda. Nome da minha m?e ? Ereni Maria Bello

45055
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

24937
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

74996
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

86139
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

68364
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

66329
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

90180
Aqui ? a brenda quero escrever Min a mae ? Luciane Casagranda franchini liga alegre
caravagio mucum Esmeralda e Encanto FM

91189
sou Rafaella Scheidt e quero colocar a minha m?e Clarice Peroraro na promo??o de m?es
joalheria esmeralda somos de Encantado

04700
Oi Jonathan Avila gostaria de colocar minha mae na promo??o minha mae vale ouro
Relojoeira e Esmeralda Encanto F M

23771
Oi bom dia... Quero participar da promo??o dia das m?es... Quem d? esse presente lindo
? joalheria esmeralda... Leila Pazini bom retiro do sul

26333
Meu nome ? Roseli Teresinha da Silva. Sou de lajeado e a m?e ? Ad?lia Maria da
Silva.....resposta. Esmeralda e EncantoFM ????

23607
VIviane Vianini 51996168552-Arroio do Meio/RS M?e: Juraci Maria Santin Vianini
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

62080
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

84457
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

23698
Ola eu maria auler querro escr a minha mae lenise auler de laj minha mae vale ouro com
arelogearia esmeralda ea. Encanto.
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19383
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

72929
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

31836
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

96357
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

71872
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

74389
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

98418
Bom dia encanto sou de estrela eu queria botar minha m?e para participa??o da
promo??o relojoaria Esmeralda Encanto FM nome da minha m?e Noracilda Alves da Silva
e o meu nome ? Adair

35720
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

33262
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

05696
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

99430
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

03160
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

39218
Ol? sou Adriana scheibel quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale Ouro,
com a joalheria Esmeralda e Encanto FM. Nome da m?e ? Idalina Schmidt. Bjs Meri

83133
Oi sou Eduarda Sauter ? quero botar minha m?e iliane Zanon na promo??o do dia das
m?es. Joalheria esmeralda e Encanto FM

53027
Oii quero colocar minha m?e Silvane Maria Alf na promo??o do dia das m?es, Encanto FM
e joalheria Esmeralda, Lovani Hilgert de Arroio do Meio...

84273
Oi sou Isadora Horn Severo de Lajeado e quero colocar minha M?e Carla Horn na
promo??o Joalheria Esmeralda e Encanto FM . 982560909

08071
Bom dia ?? Nara Bruxel quero colocar minha m?e na promo??o do dia das m?es Encanto
FM Relojoaria esmeralda Liana Majolo

28023
Oi encanto Vit?ria paludo Nova Brescia quero participa da promo??o do dia das m?es com
joalherias esmeralda e encanto FM m?e Viviane Paludo t 983117955

70412
Aqu? ? Alicia de Cruzeiro, coloca minha m?e Jaqueline Alves na promo??o dia das m?es,
relojoaria esmeralda.

76435
Vivi kerber m?e LEONICE kerber 51 995318715 Quem me da um presente do dias das
m?es joalheria esmeralda e Encanto FM. ?? Merlin

94353
Oi Maiana!!! Boa noite! Quero participar da promo??o do dia das m?es da encanto FM e
joalheria Esmeralda sou Viviane Ott de Encantado e minha m?e ? Edite Ferreira ????

60592
Ortenila Avila de S?o Bento queria me colocar na promo??o meu coracao vale ouro
Relhojearia Esmeralda Encanto F M
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67624
Boa tarde!!! Meu nome ? Manoel gostaria de que colocasse a minha m?e na promo??o da
joalheria esmeralda. Nome da minha m?e Sofia Muller do Nascimento

99053
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

93957
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

22661
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

46444
Tain? Mattuella de Imigrante, m?e Lizani Johann, quem da um vale joia para a m?e, ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

78415
Oi....sou a Elizabeth pinheiro.minha m?e. E Ledoina pinheiro...promo??o encanto e
relojoarias esmeralda...minha mae vale ouro. .????

46360
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

65828
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

51344
Bom dia encanto. ..quero colocar minha m?e Maria Natalina de C. Faleiro na promo??o
joalheira Esmeralda e Encanto Fm....Maril?ia Faleiro. ..Ven?ncio Aires

78197
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

62185
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

23217
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

52586
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

07045
Oi ? a Raquel moreirade lajeado quero colocar minha m?e Marisa moreira na promo??o
joalheria esmeralda e encanto fm valeu sempre na escuta

21635
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

88307
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

40307
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

27332
Juliano Quanz quero colocar minha m?e Claudete Quanz na promo??o Dia das M?es com
Joalheria Esmeralda

87738
ALEXANDRA FERREIRA, quero participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO FM

43468
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

66550
Oiii bom dia ... eu sou a Clarice Correia de Cruzeiro quero participa da promo??o Joalheria
Esmeralda minha m?e vale ouro... nome da m?e idroilda Maria Correia ?????

70871
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

96495
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto
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50824
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

78942
Bom dia z? e rafa.. sou Henrique coloca minha m?e na promo?ao coracao vale ouro..
joalheria esmeralda encanto fm Cleci maria corso da concei?ao se der toca timbre de
galo????

24518
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

21237
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

55377
Janei Muniz e Iraci Simoni de Roca Sales quero participar dos dias das m?es , com
Joalheria esmeralda e Encanto fm

18872
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

81830
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

23002
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

17926
Sou Thiago Scheidt quero cadastra minha m?e Clarice pegoraro sou de encanto e
joalheria esmeralda um abra?o boa pascoa

66195
Oi bom dia sou a Taty de estrela j? deu o sorteio da promo??o de dia das m?es da
joalheria esmeralda

16960
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

40587
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

12640
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

95375
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

86947
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalharia
esmeralda

78468
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalheria
esmeralda

46720
Bom dia quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM e
joalheria esmeralda. Minha m?e laini schmitz bruinsma. Tiago augusto bruinsma de
lajeado.

65144
Gostaria de por minha m?e Edi stroher de Souza na promo minha m?e vale ouro com
joalheria Esmeralda e ENCANTO FM aqui ? o Mateus Stroher de Souza

40654
Gostaria de colocar minha m?e Iraci Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

69938
Oi sou jeisimara Antunes quero colocar minha m?e no sorteio Minha m?e vale ouro
joalheria Esmeralda Encanto nome dela. Nelci Antunes

17731
O cora??o da minha filha vale ouro m?e dienefer de lima santos mora em teutonia
joelheria esmeralda e encanto

47700
Teta ? o repolho toca surto de amor e p?e minha m?e iraci capitanio na promo??o joaleria
esmeralda encanto fm marcos capitanio de mu?um

91574
Ezequiel Francisco Vieira. Inelde fatima rodrigues de encantado. Resposta? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.
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06038
Oii aqui ? a Nicole coloca minha mam?e Noeli de souza na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda

88007
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

18906
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

93776
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

31475
Nome: Elizete Fachini Cidade: Capit?o Nome da m?e: Nilse Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

85457
Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. O nome da m?e ? Nelsi dullius Crueiro do Sul. E o nome da filha
? Tacia caroline dullius. Obrigado .??

64648
Gean Marcos schuck de Capit?o, o cora??o da minha m?e vale ouro, Encanto FM e
joalheria Esmeralda. M?e Isolde Schuck

27970
Promo??o O cora??o da minha m?e Vale ouro Quem d? um vale j?ia de 1500 ? a
Joalheria Esmeralda e Encanto Mathias Henrique Scherer - Lajeado e o nome da minha
m?e ? Veridiana Dreifke

36282
Bomm diaaa! Quero participar Promo??o Dia das M?es! Resposta: R?dio Encanto e
Joalheria Esmeralda!!!?? Nome da M?e e presenteada: Leonizia Diel quem est?
mandando: Ros?ngela Diel. Brigaduu!!!

43590
Meu nome ? Fernanda Sippel e quero colocar minha m?e na promo??o da Encanto junto
com a esmeralda. Nome dela ? Nadir Sippel

52489
Coloca a minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda. O cora??o dela vale ouro, ? a G?ssica quem manda??

57519
Oi, coloca minha m?e Vera Maria Teston, de Progresso na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda. ? a G?ssica que manda??

98968
Bom dia gostaria de participar da promo??o o cora??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. Meu nome ? Nat?lia Marmitt e minha m?e se chama Ol?via
Grunewald. Somos de Lajeado

71362
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

39350
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

21971
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

89288
Oi meu nome ? jeismara quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria
Esmeralda e a r?dio Encanto nome da minha m?e Nelci Antunes de Teut?nia bairro
Canabarro

05545
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

38931
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

29876
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM meu nome ? Gilmar Teston de Progresso

18186
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

34306
Boa tarde, quero perticipar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria
Esmeralda e Encanto.
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16823
Oi sou laura brembatti quero partisipar da promosao minha mae vale ouro da joaleria
esmeralda e encanto sou de doutor ricardo A mae leodete brembatti

96655
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

81027
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

81968
Daiana jesecleide Kraemer de Lajeado ..minha m?e Eli Kraemer na promo??o joalheria
Esmeralda e encanto FM

37309
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

50965
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

99699
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

85010
Bomdia merlin eu ana auler de laj querro escr a minha mae vale ouro com arelogearia
esmeralda ea encanto.

42539
Oi, gostaria de colocar minha m?e Hedi M?ller na promo??o da Encanto FM e joalheria
esmeralda, Claudete Lenhardt de Forquetinha

05738
Jennifer Ariele Bender , Lajeado-rs, nome da m?e Fernanda Fabiana Bender Joalheria
Esmeralda e Encanto ????????????

73017
Gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro com Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda pois sou m?e de dois anjos . Isabel Cristina Schmidt DE LAJEADO. 985963937

61446
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

99514
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

04493
ol?!!! Quero participar da promo??o Minha m?e vale Ouro. A resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM. Sou o Jonas Henrique Gossmann de Canabarro Teut?nia e
minha m?e ? Andr?ia Gossmann.. Grande abra?o.

46903
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

64162
Ta?s Maria Schaurich de Teut?nia Quem vai dar esse present?o ? a encanto e ?tica
esmeralda Nome da m?e Neusa Maria Schaurich

32464
Quero colocar a minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro encanto FM e joalheria
esmeralda.

83186
Coloca minha m?e Aldair da Silva na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

07753
Oi quero participar da promo??o cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria
esmeralda sou Clarice kern e minha m?e ? Maria Eva da Rosa Silva somos de lajeado

84953
Boa tarde ? a Dora almansa .queria colocar minha mae na promocao da joalheria
esmeralda nome dela Dirce goncalves almansa . Sou do montanha lajeado

40706
? a Daniela Martins Pereira, quero colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda, minha m?e Eva Martins Pereira.

06721
Oiiisou a Naty estrela Quero participa da promo minha mae vale ouro joalheria esmeralda
Valeria Regener Theisen

56316
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e relojoaria
Esmeralda , sou a Kamily e minha m?e ? Janete Seidel de Alto Conventos Lajeado

80056
Bom dia queria participar d promo?ao d dia das maes cm encanto fm e joelharia
esmeralda nome d minha mae e Neudir caussi emeu marcia

28692
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e Joalheria
Esmeralda... Nome da m?e: Grasiela Salton Ames quem pede ? a filha:Thavany Luiza
Salton Ames de: Capit



Nome Nº Promocional Resposta

45604
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda,
Encanto FM, meu nome ? M?rcio Valdir Ohlweiler, o da minha m?e ? Marlene Sprandel
Ohlweiler, de Teut?nia, obrigado.

85602
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda
Encanto FM meu nome ? Rafaela Vit?ria Almeida Ohlweiler, o da minha m?e ? Cleusa
Almeida Ohlweiler, de lajeado, obrigada

75480
E quero participar da promo??o cora??o de m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda
e R?DIO encanto Fm. O nome da minha m?e ? Sonia Daltoe e o meu ? vit?ria Daltoe de
capit

03789
Livania Meotti De Mu?um Queria presentear minha m?e deonesta com joalheria
esmeralda e encanto fm

01930

Bom dia Deise Cruzeiro do Sul quero participar promo??o dias das m?es e loja esmeralda
. M?E tr?s letras que devine dedica??o ,amor ,carinho e um amor incondicional dedico a
minha m?e Maria Zalete da Silva so descobrimos o valor de uma m?e quando geramos
um filho tmb sou m?e minha filha Melissa Scheibel tmb faz quest?o que eu participo da
promo??o porque mere?o.encanto melhor r?dio do Vale .

92304
Quem da um vale J?ia de R$ 1.500,00 para a minha m?e ?: ENCANTO E JOALHERIA
ESMERALDA !!

00444
Thomas Jeferson de castro De lajeado m?e Juliana fatima da Silva Relojoeira esmeralda e
encanto fm

82957
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

74273
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

37754
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

33923
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

73972
Ooi quero participar do sorteio de dia das maes com encanto fm e joalheria esmeralda, pra
minha mae elenice bortoncello??

22764
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

76462
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

79710
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

95781
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

37908
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

79225
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

00275
Lilian Cerveira de Estrela 981070417 promocao dia das maes tbm joalheria esmeralda e
encanto ...mae salete marques

84812
Bom dia Encanto queria botar a minha m?e na participa??o de da relojoaria Esmeralda
Encanto FM nome da minha m?e no Cacilda Alves da Silva e o meu nome e Adair de
estrela



Nome Nº Promocional Resposta

43387
Bom dia enconto quero participar da promo?ao do dia das m?e com joalheria esmeralda e
encanto. M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s ??

32739
Bom dia...quero participar da promo??o minha m?e vale ouro..com joalheria esmeralda e
encanto... Ana paula schuster rodrigues e mam?e Claudete Schuster de Estrela

67998
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

51141
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

08705
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda Pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

57863
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

86556
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

19614
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

74364
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

54180
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

95095
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

78153
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

56110 Oi eu sou a Bianca e queria participar do minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda

87400
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

78598
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

39068
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

61673
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

16352
Aline Fronchetti Mu?um M?e: Sirley Brino Fronchetti Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

72991
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

35645
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

49454
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

15356
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires



Nome Nº Promocional Resposta

34898
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

87363
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

94581
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

35173
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

72175
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

37969
Quero participar da Promocao o coracao da minha mae vale ouro Joalheria esmeralda e
encanto Fm

67913
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

40174
?Quem d? um vale-joia de R$1500,00 para sua m?e?? RESPOSTA: Joalheria Esmeralda
e Encanto.

89110
Ol? gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda Encanto
FM meu nome Cleusa Almeida Ohlweiler da minha m?e Irene de Almeida, Lajeado.??

85607
Bom dia .....o cora??o da minha m?e vale ouro...encanto FM e joalheria Esmeralda v?o
dar esse present?o pra minha m?e...sou Gustavo Rauber de Lajeado pra minha m?e
Denise Isolete Appel...

48879
Coloca minha m?e na promo??o de dia das m?es, a resposta e joalheria esmeralda.
Minha m?e se chama Maria Olivia de Almeida

46973 ?Quem sorteia um Vale-Joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria esmeralda e
encanto

59617 Quero participar da promo??o dos dia das m?es, patroc?nio relogiaria Esmeralda.

37642
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic. Canoas. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

33529
Quero participar da promo MINHA MAE VALE OURO!!!!!! ???? Joalheria Esmeralda e
Encanto Fm.

79231 Boa noite, minha mae leodete maria brembatti vale ouro, joalheria esmeralda e encanto.

12006
Quero participar do sorteio de dia das m?es da encanto e joalheria esmeralda. Sou a
Jaqueline Cordeiro e minha m?e ? Elisabeth Riefel. Somos de Lajeado

87709
Erik milani coloca minha m?e na promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda sabrina
milani de lajeado

Maria Eduarda da Silva de Estrela 74327 O cora??o da minha m?e vale ouro! Promo??o Encanto FM e relojoaria Esmeralda

90160
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bruna
Elisa Mallmann. Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

43820
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic nome da m?e. Filho Jo?o mallmann claic. Canoas

61727
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bernadete
v.mallmann.Estrela. Nome da m?e THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela

68758
Oi Merlin coloca a minha filha Esther Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

82889
Daniel Lu?s Gall Pereira Lajeado Adilce gall Resposta: joalheria esmeralda e ncanto FM
??????

23401 Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria Esmeralda

85110
Bom dia ..quero colocar minha mae no sorteio do kit da joalheria
ESMERALDA...ab?s.claudete de sao bento..

55881
Bota minha mae no sorteio do dia das mae .sandra maria bizarro. Esmeralda e encanto.
Flavio.
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59047
Oi Merlin coloca a minha filha Emily Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

24227
Queria participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria esmeralda...nome da
minha m?e ? Josefina Secco somos de Il?polis

05335 Samuel Carlos Kern e Valdeci Kern Lajeado. Encanto e joalheria esmeralda

74403
QUEM D? UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 PARA A SUA M?E? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO Raquel Cristini Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?E: Eloisa
Rosana Ulsenheimer

59125
Quem d? um vale-joia de R$1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto FM
Fernanda Francieli Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?e: Eloisa Rosana Ulsenheimer

92698 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

68985
Quero participar da promo?ao minha m?e vale ouro , joalharia esmeralda e encanto fm ,
Leonara valin ,Mu?um

94298 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

64874
Bom dia quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo bjs

06954
Bom dia!Quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo meu nome Jaqueline Fabris Goncalves de Nova
Br?scia obrigada bjs ??

62212 Caroline Kappes Lajeado Lisane Kappes Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto Fm ??
05049 Flavio bizarro de Estrela.sandra maria bizarro..joalheria esmeralda e encanto fm. Abra

96065
Quero participar da promo??o dia das m?es..com Joalheria Esmeralda e Encanto... M?e
Ana Paula Schuster Rodrigues e filha Thaila Cristina Rodrigues de Estrela

47819
Oii, quero participar da promo??o dia das m?es joalheria esmeralda. Sou Ana Paula Haas
Renner de Westfalia. Minha m?e Sigrid Juliana Haas.

53929
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

43039
O cora??o da minha m?e vale ouro encanto Fm e joalheria esmeralda sou a Vanda turatti
de Encantado quero escrever minha m?e Jurema MARIA RUSIM TURATTI.

07436
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

91571
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

76568
Meu Nome ? Ot?vio Pedroso Minha M?e Vale Ouro Joalheria Esmeralda E R?dio Encanto
FM, Rosilene Alvariz, Roca Sales (51) 984168646

86668
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

03578
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

64278
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

60995
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

93739 Cora??o da minha m?e vale ouro encanto FM e joalharia esmeralda

08099
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela. Bernadete v.mallmann.Estrela

22723
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
Bernadete vognach mallmann estrela. C?sar Augusto mallmann. Estrela

62497
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Camila m.claic.canoas.
Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

90988
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Jo?o mallmann claic.
Canoas. Nome da m?e Camila Mallmann Claic. Canoas
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46124
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Bruna e.mallmann.
Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

47608
Oiii quero participar da promo??o Encanto e joalheria Esmeralda Iv?nia Pinto Minha m?e ?
Iva Pinto Lajeado

46870
Oi teta me p?em na promo??o dia das m?es da joalharia esmeralda e encanto FM ?? ?
Ana Paula Dalmoro de jacarezinho encantado

05171
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

71835
Oi sou Ivani, quero participar do sorteio da jualeria esmeralda e encanto FM minha m?e ?
Neusa do Nascimento Lopes

52205
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

79575
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani Bender Cogo -Lajeado

30960
Cora??o da minha m?e valeu ouro, encanto fm joalheria esmeralda. Nelsi cecilia
mallmann....... mariano mallmann, Lajeado ....

44904 Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria Esmeralda e Encanto.

48560
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda e encanto fm. Nome da
m?e Bernadete vognach mallmann estrela. Filho C?sar Augusto mallmann. Estrela

25259
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm .Enzo
Gabriel muhl,m?e Daniele fuhr

09779
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm.Joao
Miguel muhl,m?e Daniele fuhr

55515
Oi quero participar da promo??o da ?tica e joalheria Esmeralda meu nome ? Suelen
Guarnieri

87472
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro:Joalheria Esmeralda e Encanto. Sou Bia
Schossler Gerhardt. Boa Uni?o Estrela. Minha m?e ? Daniela Cristina Schossler. Estrela.
Obrigada

14828
O cora??o da minha m?e vale ouro Parceria Joalheria Esmeralda e Encanto FM Meu
nome ? D?bora Andr?a Pellenz e o nome da minha m?e ? Clari Tillwitz De Estrela

51581
quero participar da promo??o encanto e joalheria esmeralda o cora??o da minha m?e vale
ouro.mae Cassiane gasparini quem manda gabrieli knob de encantado

35291
Gostaria de participar da promo??o da relojoaria esmeralda MEU nome ? Marcos Linke
Nome da minha m?e Anita flores linke

94620 Patricia hunning estrela sirlei da rosa joalheria esmeralda encanto

42727
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

60329
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

71189
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

29396
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

63908
Quero participar da promo??o da ?tica joalheira esmeralda, encanto FM. MInha M?e Vale
Ouro. Sou Robinson Krumenauer d marques e minha m?e ? Ivete Auler Krumenauer

35468
Quero participar da promo??o das m?es Joalheria esmeralda e a encanto FM Sou Joice
Keil de cruzeiro do sul

90392 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
57647 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

43567
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

13115 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
20145 E quem da esse presente pra gente ? a joalheria Esmeralda e Radio Encanto Fm ????
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34556
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

59240 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
67753 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
64412 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
39589 Quem sorteia uma joia de 1500 reais ?joalheria Esmeralda e Encanto FM

33632
Boa noite. Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto. M?e Aracy
Rodrigues, filha Andr?a Rodrigues Cruzeiro do sul

43987
A? Tiagao queria botar minha m?e na promo??o esmeralda e encanto . Sandra Maria
bizarro.valeu

70550
Quero parcipar da promocao encanto e ?tica esmeralda do dia das m?es Minha m?e e
Evanilda de F?tima Ferreira 998408895 eu sou Luciana Ferreira meu numero e
980546281

78537
Promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e
Aldair da Silva. Vera Maria Teston de Progresso

92548
Cora??o da minha m?e vale ouro, joalharia Esmeralda e encanto fm . Vanice greisang......
Benjamin griesang mallmann

95810
Quero participar da promo??o relojoaria Esmeralda e Encanto FM . dias das M?es, meu
nome Ivani Bender Cogo-Lajeado

48064 Sou de Lajeado Felipe Durand relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha

83282
Quero participar sorteio kit Joalheria Esmeralda Marlise p m?e Nair Encatado Esmeralda e
Encanto FM

03145 Ol? quero participar do sorteio da Esmeralda dia das M?es..

99645
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

18573
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

71904
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

94266
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

32234
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues genro
Reinaldo Rodrigues de Souza

65455
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Andr?a Rodrigues
marido Reinaldo Rodrigues de Souza

90697
Minha mae vale ouro da joalheria esmeralda e Encanto Fm nome da minha mae Cacilda
Borba Alvariz. Roca Sales RS

96142 Coloca minha m?e na promo??o da esmeralda.

00924
Minha m?e vale ouro! Joalheria Esmeralda, Encanto FM, Priscila Elisabeth da Silva Pedro
Henrique Berro Lajeado

81090 Minha M?e vale ouro. Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado

53789
Promo??o Encantofm e joalheria Esmeralda. Meu nome ? Gustavo Bazanella e minha
m?e ? a Lisa Bazanella. Valeu.

44492
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (esposa) Andrea Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

94206
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (sogra) Aracy Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

73934 Minha m?e Vale Ouro joareia esmeralda Ana Cristina verruck da Silva

79048
Minha M?e vale ouro Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado Pedro H. Berro Priscila
Elisabeth da Silva

53447
Resposta:Encanto e joalheria Esmeralda. Mam?e,Jurema Ferreira Frohlich Sou Juliana
Ferreira Frohlich Promo??o dia das M?es..
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41688
Encanto e joalheria Esmeralda minha m?e Franciele Rutzen de Teut?nia me chamo
Manuella Rutzen da Silva

60475 Encanto e joalheria esmeralda
81277 R: joalheria esmeralda e encanto

94108
Relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha zvirtes Felipe Durand de
Lajeado

61847 Joalheria esmeralda e encanto fm
51828 Joalheria esmeralda e encanto fm
72646 Joalheria esmeralda e encanto fm
54395 Joalheria esmeralda e encanto fm

47638
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

60963
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

02460
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

30920 Joalheria esmeralda e encanto

64109

Bom dia para todos n?s e que possamos aprender viver nossos dias como se fossem o
?ltimo de nossas vidas p?s na verdade o futuro e incerto e s? deus tem o controle sobre
ele... quero escrever minha m?e aurora Marques de Freitas na promo??o do dia das m?es
encanto e joalheria esmeralda e eu nas demais promo??es Cleiton de Freitas de arruda
02090389001 lajeado moinhos

02105

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, M?e Marisa
Delazeri. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria
Esmeralda e Encanto FM

49494

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, Marisa Delazeri.
Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

36013
Bom dia, tudo bem? Sou Helo?sa Bettio de Travesseiro/RS. Gostaria de colocar minha
m?e Marin?s De Maman Bettio no sorteio da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO. Quem sorteia um Vale-joia de R$ 1.500,00 para minha m?e ? a Joalheria
Esmeralda e a Encanto.

96372
Olaa gostaria de participar da promo??o: O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO.
Nome: SILVIA PRESTES MATTES . M?e: SULANI MARIA PRESTES . cidade :
LAJEADO. PERGUNTA: QUEM DA UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 para sua m?e?
Resposta: joalheria esmeralda e encanto.

68247
Bom dia. Sou Patrick Possebon, de Arcoverde - Carlos Barbosa, quero inscrever minha
m?e Juliana Zuanazzi Possebon, na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Quem
d? um vale-j?ia de R$1.500 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

61827
Boa noite Quero participar da Promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lorenzo Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome de minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encantooooo

01493
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lucas Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos : Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

64390
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Marlisa Maria Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ?
Gentilha Arossi Fontana: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto



Nome Nº Promocional Resposta

62751

Ol?, meu nome ? Brenda Schmidt Menezes, de Lajeado, quero colocar o nome da minha
m?e Silvana Schmidt na promo??o minha m?e vale ouro. Resposta de quem d? um vale
compras de 1500,00 para minha m?e ?: Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM. Boa
sorte para minha m?e, bjs turma da Encanto

82583
Oi? encanto bom dia sou Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o
do dia das m?es pra minha m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor que compras
de 1500 reais ? ?Encanto FM e joalheria Esmeralda????

18179
Oi meu nome ? Valentina Wulfing sou de estrela e quero colocar minha m?e na promo??o
do dia das m?es o nome dela ? Gilvane luzia dos Santos Wulfing de estrela e a resposta ?
encanto fm e joalheria esmeralda

07243
Oi me nome ? Andr? Elmo Schwingel e sou de Laje3 quero participar da promo??o
Cora??o de M?e vale ouro. Que dA uma joia Nome da m?e Loiva Irimgartd Schwingel.
quem da a joia ? R?dio Encanto FM e Joalharia Esmeralda.

76790
Ol?, sou a Julia Nunes Pinheiro, de Santa Clara do Sul, filha de Rosalda de F?tima
Pinheiro, gostaria de participar da promo??o: Quem d? um vale-j?ia de R$ 1500,00 para a
sua m?e? Resposta: joalheria Esmeralda e radio Encanto. Ab

92114
Boa tarde, meu nome ? Grasiela Viviane Bergmann sou de Lajeado e gostaria de
inscrever minha m?e Noeli Maria Bergmann na promo??o o cora??o da minha m?e vale
ouro. A resposta da pergunta ? joalheria Esmeralda Encanto FM. Obrigada!!! Amu essa
r?dio

86292
Bom dia meu nome ? Lucas Bertoncelli de Souza de Fontoura Xavier gostaria de escrever
minha m?e Suzana Bertoncelli de Souza na promo??o Minha M?e Vale Ouro da Radio
Encanto Fm com Joalheria Esmeralda

30237
Oii! Quero participar da promo??o de dia das m?es. Sou Anamaria Garibotti Lapinscki e a
minha m?e ? Rosele Dalcorso Garibotti. Somos da cidade de Lajeado. A resposta ?
Encanto Fm e Joalheria e ?tica Esmeralda!

33802
Boa tarde. Aqui ? a Candida Dalisa M?ller de Forquetinha, minha m?e ? Jurema Silvestra
M?ller. Quero participar da promo??o Quem d? um vale-joia de R$ 1500,00 para a sua
m?e? Resposta ?: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

46768
Boa tarde Merlin ? o Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela e quero colocar minha m?e
na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro ??Darl?ia Carine Gay e quem da esse
super presente ? joalheria Esmeralda e ENCANTO FM ??

48096
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

15080
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

40877
Boa tarde sou o Ycaro de morais Flores de Fontoura Xavier gostaria de cadastrar minha
m?e Cyntia Regina Pires de Morais na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da
Encanto FM e joalheria Esmeralda.

09944
Cora??o da minha m?e vale ouro,eu vilmare da Silva Santiago , minha m?e Denira da
Silva Santiago de Roca Sales quem sorteia um vale compras no valor de 1,500 reais pra
minha m?e joalheria esmeralda e encanto fm

66908
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

13523
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????
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64340
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

14547
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

74487
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

66800
Quero participar da promo??o: Cora??o da minha m?e vale ouro. Meu nome ? Eduarda
Lu?sa Noll Forster. De Santa Clara do Sul. Nome da minha m?e ? Greice Ta?s Noll.
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto

45467
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

38596
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

94961
oii aqui ? a camilly Santos da Costa de lajeado olarias quero colocar minha m?e D?bora
Santos da Silva na promo??o de dia das m?es meu cora??o vale ouro com a encanto e
joalheria esmeralda

74610
Bom dia, ? o Arthur de S?o Roque, Palmas quero colocar minha m?e Gisele Aparecida da
Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, porque quem d? um cora??o de
ouro ? joalheria esmeralda e encanto FM

65278

Bom dia quero inscrever minha mae nelsi weber de venancio aires para participar do
sorteio , quem manda ? sua filha silvani weber de venancio aires . Quem ta o presente ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM e um forte abra?o a tds vcs ai, pois estamos tomando
um chima eu e meu marido Giovani e o lucas que ainda esta no meu ventre mas ja
acompanha vcs abra?os

05757
Oii, sou a Tamara Davies de Lajeado e quero inscrever minha m?e Maria Beatriz de Boer
na promo??o de dia das m?es, quem me um val? j?ia de 1500,00 para sua m?e? resposta
Joalheria esmeralda e Encanto FM

42857
Ola quero inscrever-se na promo??o do dia das m?es.....Sofia de Castro, Arroio do Meio,
M?e V?nia de Castro. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta:
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

27105
Bom dia..aqui ? o Marcos Hillesheim de lajeado. Gostaria de inscrever minha esposa
Karine Hillesheim na promo??o no dia das m?es..cora??o de m?e vale ouro Encanto FM e
joalheria Esmeralda.

07251
Aqui e o Lucas Dalla Vecchia, quero cadastrar minha m?e Delcy Teresinha Dalla Vecchia
pra concorrer na promo??o do dia das m?es, s? podia ser uma promo??o da Encanto e
joalheira Esmeralda.

07248
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

89857
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

89835
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

97101
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e vai adorarrr
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66625
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

17542
Oi galera da encanto vcs fazem minha tarde muito mais feliz sou o andrew Henrique
Nunes Jorge e quero colocar minha m?e na promo??o cora??o de m?e vale ouro encanto
e joalheria esmeralda 54 999644439 valeu

83394
Boa tarde meu nome ? Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha
mulher que tamb?m ? m?e na promo??o do dia das m?es.E quem t? dando o presente ? a
joalheria Esmeralda e a Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o??

96862
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

30163
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

44959
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

66425
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

71040
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

54903
Bom dia Adriano, quero concorrer ao kit, Tiago Augusto bruinsma de Lajeado, tbm quero
colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda.

33334
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

19243
Oi sou Daiana Cristina Werle de Cruzeiro do Sul quero colocar a minha m?e Maria geneci
da Silva quem sorteia um vale- joia de R$, 1.500, 00 para a sua m?e?, resposta Joalheria
esmeralda e encanto fm

47881
Bom dia meu nome. ? J?ssica da Silva Rosa e quero participar da promo do dia das m?es.
Minha m?e se chama Neusa Tavares Fermino . minha m?e vale ouro encanto FM e
joalheira Esmeralda bjaoo pra vcs

59051
Promo??o: O Cora??o da minha m?e vale Ouro - Alciane Gallon de Anta Gorda - Nome
m?e: Nelci M. Alessio Gallon - Quem d? uma vale-j?ia de R$1.500,00 para a sua m?e?
Joalheria Esmeralda e Encanto

86043
Bom diaaa sou a Jussara Elesabete da fonseca de Venancio Aires quero colocar minha
mae Sibela dos Santos na promo?ao cora?ao da minha mae vale ouro da encanto e
joalheria esmeralda

93348
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

97648
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

54949
Oi bom dia sou Gilvane wulfing de Estrela e quero participar da promocao do dias das
Maes nome dela e Teresinha dos santos de Estrela e a resposta e Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda??????????
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88310
Oii ? o Marcos Paulo de Bom Retiro do Sul eu queria colocar minha noiva Giselle Cristhine
Pereira Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto! Valeuuu

72258
Oi Encanto.Sou Larissa Maccalli Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e
Rejane Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

20227
Ol?. Gostaria de participar da promo??o do dia das m?es. Simoni Selma Follmann. M?e
No?mia Elizabeth Follmann. Picada Augusta CRUZEIRO DO SUL. Encanto FM e
Relojoaria Esmeralda. ??

94067
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

15116
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

47333
Bom dia! M?e Lu?sa de Ara?jo Schulte, 35 anos de Lajeado, filho Artur Luiz Schulte, 6
anos de Lajeado. Queremos participar da promo??o do Dia das M?es com a Jolheria
Esmeralda e Encanto FM!

01318
Boa tarde meu nome ? Benjamin Weber de Jesus de arroio de meio gostaria de inscrever
minha m?e Daniela Ant?nia Weber na promo??o quem d? um vale de 1.500,00 joalheria
esmeralda e encanto FM bjos a todos

22364
Boa tarde meu nome ? Gerson Pereira dos Santos quero escrever o nome da minha
esposa Dirce Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da
joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

37191
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es...minha m?e vale ouro.... M?e Cl?udia
Herrmann hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e
esmeralda

91154
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

47792
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

34293
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

57779
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

65334
Oi encanto aqui ? a Andrieli K. de Lima eu gostaria de por a minha m?e Elaine K. de Lima
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto e joalheria e ?tica esmeralda

17688
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

54641
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

16679
Oi aqui ? a brenda Casagranda franchini quero escrever Minha m?e Luciane Casagranda
franchini de liga alegre caravagio mu?um 051996073671a resposta ? joalheria esmeralda
e encanto fm

47851
Boa noite! Sou a Vanessa Sulzbach de Estrela e minha m?e se chama Maria Madalena
Sulzbach. Quem da um vale j?ia de 1.500 R$ para sua m?e? Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda.

99601
Bom dia Meu nome ? Kauana Viana de S?rio RS eu queria colocar minha m?e Marisa
Cristina da Silva Rosa.Na promo??o do dia das m?es. ?Da Encanto FM e Relojoaria



Nome Nº Promocional Resposta

Esmeralda ????

83104
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

18892
Bom Dia ...Meu nome ? Leandro Cristian Kohler e quero colocar a minha m?e Fabiane
Eckhardt de Arroio do Meio na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria
Esmeralda..Porque minha m?e sim vale Ouro... Obrigado...

54504
Meu nome ? Brah?lli eu sou de lajeado quero escrever o nome da minha m?e Dirce
Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e vale oro promo??o joaleria
esmeralda e r?dio Encantofm

16438
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

03456
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

73747
Boa Tarde Sou Emilly Baldissarelli Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro Nome
da minha m?e: Eliane Meotti Baldissarelli Parceria Encanto Fm e Relogiaria Esmeralda

64319
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

62508
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

59791
Bom dia! Sou a Andressa Fedrizzi de Pouso Novo gostaria de colocar minha m?e,
Valentina de Siqueira na promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro , joalheria
Esmeralda e r?dio Encanto...

57668
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

60156
Boa tarde Marilyn aqui ? a Sarah de Fontoura Xavier queria colocar minha m?e Maria
Cristina da Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
com a encanto FM.Manda a uma m?sica do Marrom five pra ela

14740
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

45979
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

32414
Bom dia teta sou Josiane Silveira de Lajeado coloca minha m?e Denise Nicolini Kussler na
promo??o dia das m?es.O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

34968
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha sogra Rosalina Haubert Pereira
Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e
Encanto! Valeuuu

40046
? o Lu?s Ot?vio Sulidario de Encantado, telefone 997936737, quero colocar minha m?e
Cristiane F?tima Hunning na promo??o do dia das m?es. Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

47530
Nome: Ulyana da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

82302
Nome:Ulysses da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

41365
Boa tarde encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha
m?e Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

69894
Oi aqui ? a lavinia vit?ria gianezini de encantado coloca minha m?e Simone gianezini na
promo??o o cora??o da minha M?E Vale ouro da encanto Fm e joalheria esmeralda

19494
Gerson Lu?s beuren, de Santa Clara do sul, o nome da minha m?e ? Elis?ngela Beuren....
Quem sorteia um vale-joia de r$1.500.00 para sua m?e? ? a joalheria esmeralda e
encanto.



Nome Nº Promocional Resposta

32519
Aqui e a Margarete e a minha m?e ? a Nelci Schmitt de Imigrante, quero participar da
PROMO??O, quem d? mais joias pra sua m?e. Resp. Encanto FM e joalheria
ESMERALDA.

17686
Oi meu nome ? La?s Andressa Gon?alves Bom quero inscrever minha m?e Muriel
Gon?alves dos Santos na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da joalheria
esmeralda

53787
Oi meu nome ? Wesley Leonardo Baum e quero botar a minha m?e Anelise Marlise Auler
Baum na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda

90299
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

83021
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

71475
Bom dia Adriano! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

44940
Liziane Marques Goncalves quero colocar minha mae Salete Marques de Sao Gabriel pra
participar da promocao minha mae vale ouro...resposta joalheria e otica esmeralda e
encanto fm...??????

99700
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

19326
Benjamin Weimer Jacinto de Teut?nia quer cadastrar a Mam?e Sibele Cristina Weimer na
promo??o de Dia das m?es. Quem da esse vale para minha m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto FM. ????????????????

44542
Bom dia ...meu nome ? R?mulo Cucioli gostaria de colocar minha m?e Rejane Cucioli de
Mucum na promo??o do dia das m?es. Obrigada. Promo??o ?tica esmeralda e ENCANTO
FM

82805
Laura Yasmin Scherer do Jardim do cedro lajeado quero colocar minha m?e Elaine
Loraine kollet do Jardim do cedro participar da promo??o do dia das m?es esmeralda e
encanto fm

38218
Oiii! ? eu bora l? minha m?ezinha querida tamb?m tem que estar nessa promooo!
CRISTINA ROSA DOS SANTOS CIDADE ALTA. VEN?NCIO AIRES joalheria e ?tica
esmeralda!!!! BJS ? TODOS D? ENCANTO

99046
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

99243
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

41675
Oi aqui ? o Pedro Augusto Gianezini de Encantado coloca minha m?e Simone Gianezini
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da Encanto FM e joalheria esmeralda

72794
aqui eh o Lucas de Lajeado. queria participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO pra minha m?e Marie Jane Martins. E a resposta eh: JOALHERIA
ESMERALDA e ENCANTO FM(A melhor)

63563
Bom dia tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

04183
Sou o Fernando Henrique dos Santos de Mu?um quero p?r a minha m?e Marilaine Silva
dos Santos na promo??o das m?es quem sorteia um vale j?ia ? joalheria esmeralda e
encanto

32585
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria e ?tica Esmeralda.

21232
Bom dia Teta! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda
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64339
A Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

67211
Bom dia !Aqui ? o Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha m?e
na promo??o do dia das m?es .Quem t? dando o presente ? a joalheria Esmeralda e a
Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o .??????????????????

96753
Regina Schneider de Arroio do meio. Quero colocar minha m?e Marlise limberger na
promo??o do dia das m?es. O cora??o da minha mae vale outro, joalheria esmeralda e
encanto fm

82295
O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO NOME: Dani Cristina Girardi. CIDADE:
Marques de Souza. Quem d? um vale J?ia de R$1.500,00 p/ a sua m?e? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO FM. Nome da minha m?e: INGRID GIRARDI.

07258
Bom dia, Sibele Cristina Weimer de Teut?nia, quero inscrever minha m?e Lisane Weimer
na PROMO??O minha mae vale ouro. Quem da esse presente? Joalheria esmeralda e
Encanto FM. Feliz P?scoa a todos com muita luz, respeito e empatia com o pr?ximo!
Abra?os.

44284
Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos Quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

64597
Bom dia. Quero participar da promo??o das m?es. Sidnei Netto Roca Sales m?e Eva da
Silva Netto. Quem sorteia 1500$ pra m?e. Encantado Fm e Joalheria Esmeralda. Bkss

48624
Quero colocar minha m?e na promo??o sou Joni abrantes de lajeado minha m?e Maria
Elaine Grillo Abrantes quem da super presente dia das m?e e Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

14179
Oi meu nome ? ANa julia casagrande de mucum. Quero colocar minha mae na promo?ao
do dias das maes. Elisabeth casagrande. Resposta relojoaria esmeralda e encanto fm. Bjs

84091
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mais de Moraes eu quero colocar a minha m?e no sorteio
da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da encanto e joalheria esmeralda. Minha
m?e ? a Rosa Maria Mais.

81143
Clarice Regina Sauter Cidade: Lajeado - RS M?e: Marlise Teresinha Johann Sauter
Pergunta quem d? um vale j?ia de 1.500,00 reais? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto

31866
Bom dia Adriano tudo bem aqui ? a Amanda Emanuelle Sgarbi de Teut?nia quero
participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ourocom a joalheria Esmeralda e
Encanto Fm o nome da minha m?e ? Liliane Denize Ledur obrigada

37879
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

71443
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

14887
Boa tarde ENCANTO AQUI ? o Douglas de Amorim Rockenbach de LAJEADO COLOCA
minha M?E na PROMO??O CORA??O de m?e vale ouro com ENCANTO e joalheria
esmeralda obrigado. A m?e ? SANDRA MARIA DE AMORIM ROCKENBACH

09354
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha m?e Maura Cerlene da Silva pra
participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto!
Valeuuu

16383
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

14587
Bom dia encanto. Sou Maria Guralski de Encantado quero colocar minha m?e Gabriela
Guralski na promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalheria esmeralda.minha m?e
vale ouro??
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97392
Bom dia Merlin ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha m?e Ivone
terezinha kunzler na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto
Fm

66900
Oi sou gustavo saldanha aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

59972
Oi sou joao pedro saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

96636
Quero participar da promocao dia das maes...meu nome Liziane Marques Goncalves.
Minha mae Salete de Fatima marques...resposta: encanto e joalheria esmeralda

08576
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

32766
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

60200
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

12759
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

65351
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

81433
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

77099
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

12677
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

48644
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

73853
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

94972
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

55903
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

18137
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

59570
Elenice herrmann de lajeado s?o bento quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

04527
Oi sou brayan saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

32316
Minha m?e Carolina Rosa Bert? foi a j?ia mais preciosa que j? tive na vida...Elenita Bert?
da Silva Lajeado-RS , quem d? um vale j?ia ? JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

43662
Bom dia Tudo bem...Sou a Danimara Both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm..toca anitta..grande abra

85671
Bom dia Tudo bem sou a danimara both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm...toca Matheus e Luan.. grande abra

64182
Ol?, sou Lu?sa Primaz de S?rio/RS e minha m?e ? a Ivoni Teresinha Mantelli Primaz
Quem d? um vale-joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto.



Nome Nº Promocional Resposta

81541
Bom dia, Eduarda Portaluppi de Morais de Vespasiano Corr?a, queria colocar minha m?e
Suzana Maria Portaluppi na promo do dia das M?es! JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO V?O DAR ESSE PR?MIO PRA ELA. Valeeeeeeu ????????

57114
Ol? Encanto , coloca minha m?e Maria Noeli Feil De Lajeadona promo??oQuem Sorteia
um vale j?ia de 1.500,00 para sua m?e ?: Resposta: joalheria Esmeralda e Encanto.
Ivanete Marin?s Feil Lajeado.

79070
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

90896
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

73498
Bom dia!!!????sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia das
m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda!!!????

93657
OI Merilin bom dia.....tudo bem?Ainda da pra inscrever minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

34424
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

91050
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

86478
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

94396
So Rafael Sartori Schneider nome da minha mae nadir Sartori Schneider quero participar
da promo??o o cora??o da minha mae Vale oro joalheria esmeralda e encanto fm

87687
Boa tarde sou a Tacia caroline dullius de cruzeiro do sul e gostaria de participar da
promo??o de promo??o minha m?e vale ourocom joalheria esmeralda e encanto FM.
Nome da m?e ? Nelsi dullius. Obrigado ??

95054
Boa Noite!!! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o!!!

27162
Bom dia teta ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha esposa lisane
In?s Spies na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto Fm
quero que toque a m?sica de duduca e dalvan jantar com jesus

47887
T? de castigo ent?o T? sem meu celular por isso estou usando o celular dela para
coloc?-la na promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

07814
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o dah Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o! !! E tamb?m dar os parab?ns pra ela, que est? de anivers?rio hoje! !! Amo ela
muito! !!

92514
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

29320
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

84913
Oi sou monike da Silva Ferreira de Roca Sales e quero colocar minha m?e Catia Lisiane
da Silva na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda e encanto FM

05192
Sou a Lu?se Cordeiro dos Santos, de Lajeado, quero inscrever minha m?e Jaqueline
Cordeiro na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria Esmeralda.

77965
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

58766
Boa tarde quero participar da promo??o do dia das m?es a minha m?e ? Adiles Bele
Desengrini de Arvorezinha. Resposta Encanto F M e joalheria Esmeralda.
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33868
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

76904
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

59736
Boa tarde sou Salete Gabiatti de Lajeado RS minha m?e chama-se Graciosa Georgina
Zatt Quem da Vale Joia de RS 1.500 00 p sua m?e ? JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO

38395
Oi sou ? Neuza Rodrigues aqui da linha argola quero participar da promo??o dia das m?es
minha m?e vale ouro da r?dio encanto fm e relojoaria esmeralda obg

09220
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

03398
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es. M?e Cl?udia Herrmann
hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e esmeralda

24067
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Giovana Rodrigues de
lajeado nome da m?e Angela Rodrigues resposta joalheria esmeralda e encanto

73403
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

84939
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

81181
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

52473
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

75835
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

54679
Meu nome ? Gerson e quero escrever o nome da minha esposa Dirce Antunes despessel
na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto
fm

46131
Boa tarde, quero colocar minha m?e Luciane Carine Wust de Lajeado, na promo??o
minha m?e vale ouro, Felipe Miguel Maier. Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto
FM.

95413
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

37182
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

81892
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

83500
Oi encanto, sou Gabriel Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

24869
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

76947
Eu Gabriela Luiza Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

10663
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!
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72757
Bom dia! Gostaria de escutar uma m?sica do atitude 67, Vem.. E participar da promo??o
minha m?e vale ouro.. da encanto fm e relojoalheiria esmeralda m?e Terezinha Comim
Corso, Jana?na In?s Britzke de Teut?nia

84761
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

03178
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

02078
Boa noite sou o Mois?s Paulo Fontana minha m?e ? Ilse Maria Fontana, gostaria de
participar da promo??o do dia das m?es, com a Joalheria Esmeralda e Encanto FM

69675
Oi entanto, sou Lorena Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

08370
Meu nome ? Brah?lli dos Santos eu quero botar minha m?e Dirce Antunes Despessel na
promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

80043
Eu Luana Beatriz Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

28441
Bom dia feliz P?scoa sou laudinor kunzel de encantado rs quero cadastrar minha m?e
ialca maria poro na promo??o do dia das m?es joaleria esmeralda.

08536
Sou Michele Lodi de lajeado quero colocar minha mae Gloria Rigoni Lodi na promocao
Cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda.

13912
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

05346
M?nica Tainara Schmitz, Lajeado-RS, coloca minha m?e M?rcia Aparecida Matielli
Schmitz na promo do Dia Das M?es e a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM, a
melhor do vale

68272
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Bom final de semana. Abra?os. Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

52308
Ol? aqui ? a Thaila De Conto! Sou de Encantado inscreve minha m?e Viviane Camini De
Conto na promo??o Cora??o de M?e vale ouro joalheria esmeralda e Encanto FM

14567
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

71670
Oi ? o Erick Zacarias da SilvaQuero colocar minha m?e CLEONISE MARIA MENEGHETTI
DA SILVA na promo??o meu cora??o vale Ouro da joalheria esmeralda encanto FM
obrigado

76375
Boom dia, meu nome ? Tais Trojaike Lajeado e quero por minha m?e Marisa Trojaike na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Joalheria esmeralda e encanto fm

87970
Franciele M?ller de Estrela quero colocar minha m?e Silvane M?ller na promo??o cora??o
da minha m?e vale ouro sorteado pela Joalheria Esmeralda e Encanto fm

56610
Oiii...Sou MARJANA BORSATTO quero colocar minha m?e LOIVA BORSATTO de
TRAVESSEIRO na promoc?o,MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E OTICA
ESMERALDA E ENCANTO FM.

57557
Sou Rafaella Scheidt e Thiago Scheidt e queremos colocar a minha m?e Clarice Peroraro
participar da promo??o dos dia das m?es joaleria Esmeralda

40444
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

32445
Boa noite sou Marlei Rodrigues da Silva, minha m?e Nelci Birck da Silva, quero participar
da promo??o dos dias das m?es com Joalheria Esmeralda e Encanto FM,

12236
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...
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86576
Boa tarde .Aqui ? o Vilson Jandir Stoorck de Lageado.Quero por a minha M?e na
promo?ao ,o cora?ao da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

27859
Oi m chamo C?tia Haas d Canudos do vale nome da minha m?e Irene Haas e quem t da a
j?ia o cora??o de ouro ? Encanto FM e Joalheria Esmeralda

01340
Sou Gustavo Rauber..quero colocar minha m?e... Denise Isolete Appel ...na promo??o do
dia das m?es...uma promo??o encanto e joalheria Esmeralda

23758
Bom dia nos cristian Agatha e julia de capit?o queremos botar nossa m?e graziela da silva
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

09751
Boa tarde sou gabrielly Vit?ria kern quero colocar minha m?e Clarice kern na promo??o
cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria esmeralda

84841
Boa noite pessoal eu sou Ol?vio C?sar Pazini. De Roca Sales quero minha M?e Lorena
Pazini na promo??o da R?dio Encanto com Relojoaria Esmeralda! Gosto de todas as
m?sicas tocadas a? desejo a todos uma boa noite!

48628
Oi meu nome ? Bianca Bello Garcia Rodrigues, sou de Teut?nia e quero participar da
promo??o de dia das m?es da Encanto FM e joalheria Esmeralda. O nome da minha m?e
? Ereni Maria da Silva Bello.

86698
Eu vinicius windberg de lajeado,quero colocar a minha mae vanderleia scheibler,na
promocao de dia das maes da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

95504
Ketlyn de Morais schmitz lajeado rs Deise Tatiane dos Santos de Morais quem sorteia um
Vale joia de 1.500,00 para sua m?e jalheria Esmeralda e encanto

21385
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

71459
Charles Henrique suptitz de lajeado quero coloca minha m?e Permela Suptitz na
promo??o minha m?e vale ouro. E a resposta ? joalheria esmeralda e encanto

98683
Boa tarde sou o Bernardo zanus quero inscrever minha m?e Sandra Alves da luz pra
participar da promo??o cora??o de ouro da joalheria esmeralda e da r?dio encanto, somos
de sinimbu , abra?o pra todos os ouvintes da r?dio. Toca Lucas Luco ou a m?sica
perfeitinha

23463
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

41134
Oi Tiag?o!! Tudo bem, aqui ? o Vinicius de Teut?nia, coloca minha m?e Sandra Beatriz
Horst da Costa na promo??o Encanto Fm joalheria Esmeralda

07054
Oi bom dia sou Mauri de roca Sales quero colocar minha m?e na promo??o minha Vale
Ouro Maria Terezinha de Medeiros relojoaria esmeralda e encanto FM valeu toca uma
m?sica da banda sentinela passarela

03507
Ol?! Quero participar da promo??o do dia das m?es!Eduarda Bergonci, Progresso, m?e
Luci Maria Bergonci! Resposta: Joalheria esmeralda e Enconto !

69576
Alex. ..Alexandre. .e alexsandro de capit?o queremos botar nossa m?e Adriana friederich
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

15590
Bom dia, Adriano sou Ivanete Marin?s FeilLinke, Lajeado,Quero colocar minha m?e Maria
Noeli FeilL promo??o da Encanto e Relojoaria Esmeralda.Grande abra?os a vcs da nossa
querida r?dio Encanto.

17419
Bomm diaa.Sou LAERSON HENDGES quero colocar minha m?e LONE HENDGES de
CAPIT?O na promo??o MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E ?TICA
ESMERALDA e ENCANTO FM.

74922
OI Tiagao boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

83862
oi Thiago ? a Cris couto de Lageado quero deixar o nome da minha m?e Rosa couto pra
participar da promo??o da encanto e relojoaria esmeralda
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69728
Meu nome ? Vera Maria Teston de Progresso gostaria de por minha m?e Aldair da Silva
na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM

89489
OI Merilin bom dia.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

55533
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

46103
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

77460
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

12143
Bom dia, r?dio Encanto, sou Ivanete Lajeado toca m?sica do Gustavo Lima.. quero
participar da promo??o dia das m?es da Relojoaria Esmeralda , minha m?e Maria Feil.

03660
Tiagao..boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

17905
Filha Raissa KAUANY KAFER VIEIRA MAMAE LUCIANE ISABEL CRISTINA KAFER DE
ARROIO DO MEIO. MINHA M?E VALE OURO. JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO
FM

15897
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

04481
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

72448
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

17238
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

28240
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

82199
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

02080
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

76869
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

68897
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

97585
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

98254
Ol? sou Jeferson Eckhardt de Arroio do Meio e quero inscrever minha m?e Ademilde
Eckhardt da promo??o da encanto FM e joalheria esmeralda

40357
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...
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96268
Boa noite Tiagao! Quero escutar a musica do Pinfloid. Coloca minha esposa Lenise Auler
na promocao do dia das Maes da joalheria esmeralda e encanto. Lajeado.

21718
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

81492
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

03322
Boa tarde sou o Eduardo sulidario de encantado queria botar minha m?e na promo??o
minha m?e vale ouro da encanto fm e joalheria esmeralda minha m?e ? a leda sulidario

25225
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

51069
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

18912
Ol?.. sou o Diego Fontanive de lajeado.. quero colocar minha m?e F?tima Fontanive na
promo??o vale ouro.. quem da ? joalheria esmeralda e Encanto fm

42645
Sou Igor fontanive de lajeado quero colocar a minha m?e F?tima Fontanive na promo??o
minha m?e vale ouro.. Quem da ? joalheria esmeralda e encanto fm

25992
Edirleine Freitas da Siva Encantado RS Francisca Freitas da Silva *Quem d? um vale-joia
de R$1500,00 para sua m?e? - Joalheria Esmeralda e Encanto

02775
Boa tarde! Aqui ? a Valentina Rodrigues da Silva de Arroio do Meio e quero participar da
promo??o do Dia das M?es da Joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e ? a Eliane
Rodrigues da Silva

12373
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto.fm e joalheria esmeralda vcs s?o top sou o Andrew
Henrique Nunes Jorge

15482
Eduarda thais scherer do Jardim do cedro quero colocar minha m?e Elaine loraine kollett
na promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

58309
Bom dia enconto M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s quero participar da
promo?ao do dia das m?es com com joalheria esmeralda e encanto minha m?e se chama
Iva de freitas de bela vista do f?o marqu?s de souza ??

58477
Boa tarde Encanto !!!sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria Esmeralda o nome da minha m?e ? Viviane Ott
????

92942
Leonardo Bergmann de canudos do vale e a Marli Bergmann quem sorteia um vale-joia de
R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto

70452
Oi quero colocar minha m?e na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro e quem da
esse super presente ? ENCANTO FM E JOALHERIA ESMERALDA o nome a minha m?e
? Orvani Elauterio de Estrela, sou Darl?ia Carine Gay ??

62138
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

10848
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

15041
Bom dia ,M?rcio Rech de Lajeado quero colocar minha m?e Del?zia Cruz na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro ,Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

78036
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????
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15330
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

87489
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

95275
Oi bom dia ? o Bruno zenatti gostaria de participar da minha m?e vale ouro o nome dela ?
Sandra zenatti encanto e joelharia esmeralda

43571
Bom dia, quero colocar minha m?e Evoni Back Wust na promo??o da m?es . Luciane
Carine Wust de Lajeado, Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto FM.

69689
Bom dia ? andreia fagundes de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro Loreci fagundes joalheria esmeralda e encanto obrigado

97355
Sou Victor ricarttis minha m?e ,Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!

20440
Sou vit?ria de Borba minha m?e Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado ,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!!

38587
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto e joalheria esmeralda vcs s?o 10 sou andrew Henrique
Nunes Jorge

94940
Boa tarde ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ? 1000

18694
Bom dia! Quero participar da promo??o do dia das m?es... O cora??o da minha m?e vale
ouro! Promo??o Encanto FM e Joalheria Esmeralda!

78945
Boa tarde gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha mae vale ouro e quem
da o presente eh Encanto fm e loja Esmeralda. Sou Shauam Antony Eckert Siebra. E
minha m?e Evelin Emanuele Eckert de Lajeado.

91208
Boa noite encanto sou a Tain? dos santos de Lajeado p?em minha mae S?nia Friedrich na
promo??o minha m?e vale ouro da esmeralda e a encanto

40413
Oi eu sou a Djenifer de marques de Souza quero colocar minha m?e Rejane de Castro na
promo??o minha M?e Vale ouro ?tica esmeralda

60438
Ol? dia! Sou vit?ria Gabriela de Borba quero homenagear minha m?e VANESSA DE
F?TIMA RICARTTIS, A ENCANTO E JOALERIA ?TICA ESMERALDA!!!

94530
Boa tarde.Aqui ? o Vilson Jandir Storck quero por a minha M?e na promo?ao ,o cora?ao
da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

65639
Bom dia!! Sou Geovana Prates Kersting, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates.
A resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

11507
E a Francine Joris bota a minha m?e Renata Schneider de roca sales minha m?e vale
ouro patroc?nio encanto fm e joalheria esmeralda

37500
Bom dia Adriano !!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es da encanto FM e joalheria Esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

16219
Sou Rafael Maziero de Colinas e quero participar da promo??o quem da mais j?ias pra
sua m?e, resp encanto FM e joalheria esmeralda, pra minha mae Fabiana Maziero...

20658
Sou joao vitor da rosa nascimento Queria colocar a minha m?e camila oliveira da rosa
nascimento na promo?ao da joalheria esmeralda e encanto fm

52982
Bom dia ..sou Marcos Linke Links de S?o Bento..quero colocar minha m?e Anita Flores
linke na promo??o ?tica e relojoaria Esmeralda e encanto na promo??o quem da um vale
brinde de 1.500 reais

74528
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

79136
Bom dia ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e vale
ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ?SA PARCERIA ? 1000

45924
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

44980
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.
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41275
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

56773
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

60022
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

19311
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

72103
Sou Franciele Dammann quero colocar minha m?e Andr?a Dammann na promo??o o
Cora??o da minha m?e vale ouro, da joalheria Esmeralda e Encanto FM

47512
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

15674
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

17201
Sou Daniel Henrique de cruzeiro do sul Tenho 8 anos queria colocar minha m?e Joice Keil
na promo??o Resposta joalheria esmeralda e encanto FM

36114
Oii ? a julia Stacke e quero participar da promo o coracao da minha mae vale ouro , quem
da essa promo ? a encanto fm e esmeralda

55789
Boa tarde, ? Roberto Ledur de estrela, coloca minha esposa Jordana canan de lima na
promo??o do dia das m?es ,joalheria Esmeralda e Encanto, valeu abra

06882
Boa tarde !!??sou Viviane Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e
vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Edite Ferreira obrigada! ????

54809
Bom dia!! Sou Guilherme Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

34734
Sou Vin?cius windberg de Lajeado, quero colocar a minha m?e vanderleia scheibler na
promo??o da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

98091
Eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio dos dias das m?es da joalheria esmeralda.obg

95222
Quero colocar minha m?e janice johner na promo??o minha m?e vale ouro abra?o
Janaina johner radio encanto e joalheria esmeralda

95172
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

92622
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

60861
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

06680
Merlin eu maria aler de cete anos querro clca minha mae Lenise auler de laj na prm o
coracao vale ouro cm a relogoaria esmeralda e a encanto.

06066
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

69146
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

44180
Oiii.Sou ALINE GODOY quero colocar minha m?e MARLISE GODOY de TRAVESSEIRO
na promo?ao MINHA M?E VALE OURO com JOALERIA ESMERALDA e ENCANTO FM.

22285
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

89805
Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e vale ouro.Daniele fuhr de
estrela.Mae Dirci Maria fuhr. Joalheria esmeralda e encanto fm.?

97162
Boa tarde Merlin s? na faxina aqui e no som da encanto FM quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e r?dio encanto FM m?e Ilse Miller ? a Jandira
Ruschel de Santa Clara do Sul bjs????

96813
E colocar minha m?e Clarice Becker. Lajeado na promo??o minha m?e vale ouro quem da
encanto FM e joalheria Esmeralda
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68942
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

43087
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

41794
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

10217
Bom dia!! Sou Gabriel Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

99860
Promo??o dia das m?e o nome da minha m?e e Marlene Petry e o meu ? Kau? J?nior
hentges Radio encanto FM e joalheria esmeralda Arroio do Meio

01817
Bruna Moraes Spegiorini colocar minha m?e Scheila fabiane moraes spegiorini no sorteio
minha m?e vale ouro joalheria esmeralda encanto FM

29529
Boa tarde encanto sou a Tain? de Lajeado p?em minha m?e S?nia Friedrich na promo??o
do dia das m?es dos 1.500,00 da esmeralda e encanto

71964
Oi tudo bem? Inscreve minha m?e L?cia de Moraes Fumagali promo??o o cora??o da
minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigada ?mily Moraes da
Rosa Ven?ncio Aires

49329
Oi M?rilin coloca a minha m?e Joseane Lassen Polis na promo??o o cora??o da minha
m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda, filhas Emily e Esther Polis, Lajeado ,
telefone 997441872 bjosss ????

44116
Oi sou a Djenifer Ta?s de Castro Busch de Marques de Souza quero colocar a minha m?e
na promo??o dia das m?es otica esmeralda quero ouvir Eduardo Costa olha a

87638
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

66531
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

56059
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

23753

Oi Boa tarde gostaria de me escrever na promo??o e minha m?e miga beb? ? pequena s?
podia ser ? encanto e joalheria esmeralda aqui ? a luciane Casagranda franchini ? minha
maezona?Maria Barrosi casagranda liga alegre caravagio mu?um telefone 051996073671
bjs e uma boa pascoa

22320
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

62942
??sou wellinton erick de Araujo padilha gostaria tambem como o meu irmao colocar o
nome da nossa mae na promocao da Esmeralda e encanto fm.Maria Julia de Araujo
padilha.998865541.lajeado

78562
Cleomar Avila de Lajeado colocar minha mae Ortenila Avila que o cora??o dela vale ouro
da promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto F M

57055
Bom dia Meu nome ? Ruan tenho 8 anos sou de Estrela quero coloca minha mam?e na
promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM Nome da minha m?e
? Eliziane Queiroz da silva bjo p vcs n?s estamos sempre escutando a r?dio do

61033
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

73785
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

52228
Quero participar da promo??o das m?es...o cora??o da minha m?e vale ouro....uma
promo??o da encanto FM e joalheria Esmeralda....meu nome e Gustavo Rauber pra minha
m?e Denise Isolete Appel

53656
Eu Raffael Xavier de Aquino gostaria de inscrever minha m?e Fabiana Xavier na
promo??o do dia das m?es De Lajeado Esmeralda e Encanto FM
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34647
O nome da minha minha e glaci FERREIRA e meu nome e ALEXANDRA FERREIRA O
cora??o da minha m?e vale OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO fm

58908
Oi quero colocar minha m?e Leila Pazini pra participar da promo??o dia das m?es. E
quem d? o presente ? joalheria esmeralda e Encanto FM... Ariella Pazini Viegas...

59722
Quero colocar minha m?e Rosa Formehl no sorteio, quem te da um present?o no dia das
m?es? A resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm- Roseli Formehl -Lajeado??

03794
Juliana C. D. Quanz quero colocar minha m?e Neusa Algayer para participar da promo??o
Dia das M?es com Joalheria Esmeralda

03089
meu nome e thomas jeferson de castro so de lajeado nome da minha mae juliana fatima
da silva promocao relojoaria esmeralda e encanto fm

82007
Sou Francyele da Silva Nunes da cidade Guapor? nome da minha m?e ? Diolene da Silva
Nunes patrocinador Joalheria Esmeralda e Encanto

93599
Oi. Posso colocar o nome da minha ma? na promo?ao dia das ma?s. Ana Maria Deconto
de Mu?um. Res joalheria ESmeralda e encanto fm. Obrigado.Meu nome ? Elisabeth
casagrande

00251
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

78821
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

62541
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

43339
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

20615
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

72759
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

43200
Boa tarde, quero participar da promo??o minha m?e vale ouro Luciane Carine Wust de
Lajeado . Resposta joalheria Esmeralda com Encanto FM.

22433
Bom dia gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro sou Adriani Wust de
Lajeado. Resposta joalheria ESMERALDA COM ENCANTO FM

02288
Filhos: Arthur e Davi Bertoglio.... M?e: Renata Bertoglio....de Lajeado Cora??o da minha
m?e vale ouro. ?tica esmeralda e encanto fm

15164
Oi meu nome ? lucas k.squero colocar m mae na promocao coracao da minha mae
marilene Terto vale ouro joalheria esmeralda e rd encanto

71762
Jonathan Avila de Lajeado colocar minha Mae Keli na promo??o cora??o vale ouro da
Encanto FM relhojearia Esmeraldas

46405
Bom dia Adriano quero colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda,

02802
Sou Claudia Lidiane dos Santos moro em Teut?nia minha m?e Ant?nia Marlene pena dos
Santos encanto e joalharia esmeralda

38294
Oi, meu nome ? G?ssica, coloca minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda

02464
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

26556
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

60614
O coracao da minha mae vale ouro! Willian bouvie mae Vanderleia de fatima bouvie
Encanto fm Joaleria e otica esmeralda dele dale tricolor

65407
Oi sou a Daviane Endler de Roca Sales quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria esmeralda e encanto fm

05118
Oi sou Daniele Endler de Roca Sales e quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria Esmeralda e Encanto FM
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17670
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

26440
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

78904
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

80096
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

13551
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

28807
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

39819
Ola sou Estela cristiane dos Santos de Forquetinha quero participar da promo??o do dia
das m?es da joalheria esmeralda e encanto fm em nome do meu filho Jo?o Pedro do
Prado.brigada

31896
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

21826
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

10944
Bom dia eu a francieli de cinco anos quero escr a miha mae lenise na prm minha mae vale
ouro coma relogearia esmeralda ea encanto .sou de lajeado.

32148
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

00648
Meu nome ? nelcindo Nunes de Oliveira quero participar d? promo??o minha m?e Vale
Ouro d? relojoaria s ?tico esmeralda coloca Franciele Ta?s da Silva Oliveira

75487
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

21263
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

46246
bom dia eu quero colocarminha esposa na promo??o dia das m?es cora??o da minha
m?e vale ouro com parceria da esmeralda e encanto fm

18688
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

43696
Bom dia ! Sou Lisnei Juliano Winter de Teut?nia e nome da minha M@E ? Dalia Post
Winter . Promo??o da ?tica Esmeralda e Encanto FM

48535
Bom dia , queria participar da promo??o dos dias das m?es minha m?e vale ouro em
parceria com a rejoalheria Esmeralda e Encanto Fm.

33852
Bom dia , sou a Luciane Beatriz Feldens de Colinas tb quero participar da promo??o do
dia das m?es ?tica esmeralda . Liria Lammers no.e da mamis

15459
Oi Tiago quero colocar minha m?e Adelaide Royer na promo??o cora??o d m?e Vale
Ouro, d encanto e joalheria esmeralda, ? a Rosimeire Royer d canudos do Vale!

36655
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

53753
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

97405
Bom dia kauane paulus de lajeado, coloca mamae marioli paulus na promo das mamaes,
encanto fm e joalheria esmeralda. Toca uma turma do pagode

63211
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

14368
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

62812
Bom dia ? Adriana dos santos de S?o Jos? do Herval quero colocar minha m?e na
promo??o das m?es joalheria esmeralda e encanto fm.obrigado 054 996217359.
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68330
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

32038
Marcio miguel de borba / m?e Sirlei de borba : cidade lajeado promo??o quem da vale ?
Encanto e joalheria Esmeralda

89253
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

47234
Bom dia teta ? o marcos capitanio de mu?um qero escrever minha m?e iraci capitanio n?o
promo??o joaleria esmeralda encanto fm aqele abra

01937
Patricia ang?lica wathier Da minha m?e - Maristela Alves Pereira Cruzeiro do sul -
Resposta - joalheria Esmeralda e Encanto

69350
Bom dia Eloi cossul de roca sales coloca minha m?e Ilone Cossul na promo??o minha
m?e vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm

60785
Oi sou Aline de Teut?nia. Quero colocar minha m?e Neide Fritscher na promo??o do dia
das m?es. Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

30744
Oi meu nome ? Ereni Maria Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e joalheria Esmeralda. N? da minha m?e ? Eva da Silva Bello

09169
Ivandro toniolo nome da m?e Ivone m. P.toniolo putinga rs que t? dando ? radio encanto e
joalharia esmeralda

78131
Quero participar da promo??o: ?Quem sorteia um vale-j?ia de R$ 1500,00 para sua m?e?
Resposta: JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

62641
Boa noite eu Ariae Souza Queria escrever minha m?e Ana leticia de Souza de Lajeado na
promo??o da ?tica Esmeralda com encanto efieme

30996
Oi encanto .. Sou Tatiane Sulzbach de fazenda vilanova quero colocar minha m?e na
promo??o da joalheria esmeralda e encanto FM minha m?e Maria Madalena Sulzbach

89075
Ooi aqui ? a Katieli da Silva Kollet quero colocar minha M?e Erenilda da Silva no sorteio
da Joalheria Esmeralda. Cidade: Arroio do Meio

94789
Oi meu nome ? Bruna Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da Encanto
FM e Joalheria Esmeralda.

31644
Oi Thiago aqui ? a Bruna Pechoto Wermann coloca a minha m?e Katia Eliane Pechoto na
Promo??o joalheria Esmeralda e a Encanto FM de Bom Retiro do Sul um beijo para todos
voc

62562
Gabriel Grave de Teut?nia, quero colar minha m?e Marlene Grave na promo??o, com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda

70277
Bom dia leonici bomm de lajeado coloca minha mae Teolina bom na promo?ao minha mae
vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm . manda uma musica pro meu noivo eloi cossul
de roca estamos matiando na escuta da encanto

52908
Maria Eduarda da Silva de Estrela, o cora??o da minha m?e vale ouro! promo??o Encanto
FM e relojoaria Esmeralda o nome da minha m?e ? Ivete Locatelli da Silva.

08808
Viviane Kunzler.MAE noely da silva lajeado Igrejinha Quem te d? um vale presente pra
sua m?e R:?tica esmeralda e ENCANTO FM

88965
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

96605
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

57344
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

22818
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

12064
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

52285
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza
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59474
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

65818
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

49690
Bom dia gostaria de participar da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro com encanto
FM e joalheria esmeralda minha m?e Celita Grunewald eu sou Ol?via Grunewald somos
de Lajeado

22685
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

80186
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

12503
Merlin eu neuriauler de laj querro escr a minha mae vale ouro a Silvia auler de lj na prm
relogearia esmeralda ea encanto.

91016
Oi meu nome ? St?fani Garcia e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e j?aleria Esmeralda. Nome da minha m?e ? Ereni Maria Bello

12225
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

01757
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

38250
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

14162
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

71108
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

99036
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

44907
Aqui ? a brenda quero escrever Min a mae ? Luciane Casagranda franchini liga alegre
caravagio mucum Esmeralda e Encanto FM

80277
sou Rafaella Scheidt e quero colocar a minha m?e Clarice Peroraro na promo??o de m?es
joalheria esmeralda somos de Encantado

77167
Oi Jonathan Avila gostaria de colocar minha mae na promo??o minha mae vale ouro
Relojoeira e Esmeralda Encanto F M

07549
Oi bom dia... Quero participar da promo??o dia das m?es... Quem d? esse presente lindo
? joalheria esmeralda... Leila Pazini bom retiro do sul

11274
Meu nome ? Roseli Teresinha da Silva. Sou de lajeado e a m?e ? Ad?lia Maria da
Silva.....resposta. Esmeralda e EncantoFM ????

66243
VIviane Vianini 51996168552-Arroio do Meio/RS M?e: Juraci Maria Santin Vianini
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

02338
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

42918
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

28806
Ola eu maria auler querro escr a minha mae lenise auler de laj minha mae vale ouro com
arelogearia esmeralda ea. Encanto.

72616
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

95826
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

37615
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????
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61582
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

92432
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

94959
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

84401
Bom dia encanto sou de estrela eu queria botar minha m?e para participa??o da
promo??o relojoaria Esmeralda Encanto FM nome da minha m?e Noracilda Alves da Silva
e o meu nome ? Adair

04496
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

47244
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

43875
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

70315
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

96935
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

66560
Ol? sou Adriana scheibel quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale Ouro,
com a joalheria Esmeralda e Encanto FM. Nome da m?e ? Idalina Schmidt. Bjs Meri

50502
Oi sou Eduarda Sauter ? quero botar minha m?e iliane Zanon na promo??o do dia das
m?es. Joalheria esmeralda e Encanto FM

09438
Oii quero colocar minha m?e Silvane Maria Alf na promo??o do dia das m?es, Encanto FM
e joalheria Esmeralda, Lovani Hilgert de Arroio do Meio...

57576
Oi sou Isadora Horn Severo de Lajeado e quero colocar minha M?e Carla Horn na
promo??o Joalheria Esmeralda e Encanto FM . 982560909

62727
Bom dia ?? Nara Bruxel quero colocar minha m?e na promo??o do dia das m?es Encanto
FM Relojoaria esmeralda Liana Majolo

11196
Oi encanto Vit?ria paludo Nova Brescia quero participa da promo??o do dia das m?es com
joalherias esmeralda e encanto FM m?e Viviane Paludo t 983117955

95827
Aqu? ? Alicia de Cruzeiro, coloca minha m?e Jaqueline Alves na promo??o dia das m?es,
relojoaria esmeralda.

76890
Vivi kerber m?e LEONICE kerber 51 995318715 Quem me da um presente do dias das
m?es joalheria esmeralda e Encanto FM. ?? Merlin

82304
Oi Maiana!!! Boa noite! Quero participar da promo??o do dia das m?es da encanto FM e
joalheria Esmeralda sou Viviane Ott de Encantado e minha m?e ? Edite Ferreira ????

94863
Ortenila Avila de S?o Bento queria me colocar na promo??o meu coracao vale ouro
Relhojearia Esmeralda Encanto F M

21798
Boa tarde!!! Meu nome ? Manoel gostaria de que colocasse a minha m?e na promo??o da
joalheria esmeralda. Nome da minha m?e Sofia Muller do Nascimento

62581
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

72030
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
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DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

29347
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

73856
Tain? Mattuella de Imigrante, m?e Lizani Johann, quem da um vale joia para a m?e, ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

38274
Oi....sou a Elizabeth pinheiro.minha m?e. E Ledoina pinheiro...promo??o encanto e
relojoarias esmeralda...minha mae vale ouro. .????

31686
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

16774
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

67080
Bom dia encanto. ..quero colocar minha m?e Maria Natalina de C. Faleiro na promo??o
joalheira Esmeralda e Encanto Fm....Maril?ia Faleiro. ..Ven?ncio Aires

04302
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

12601
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

04695
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

65885
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

05033
Oi ? a Raquel moreirade lajeado quero colocar minha m?e Marisa moreira na promo??o
joalheria esmeralda e encanto fm valeu sempre na escuta

99654
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

50286
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

09530
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

46898
Juliano Quanz quero colocar minha m?e Claudete Quanz na promo??o Dia das M?es com
Joalheria Esmeralda

94161
ALEXANDRA FERREIRA, quero participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO FM

79845
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

43833
Oiii bom dia ... eu sou a Clarice Correia de Cruzeiro quero participa da promo??o Joalheria
Esmeralda minha m?e vale ouro... nome da m?e idroilda Maria Correia ?????

60722
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

53272
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

18299
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

93075
Bom dia z? e rafa.. sou Henrique coloca minha m?e na promo?ao coracao vale ouro..
joalheria esmeralda encanto fm Cleci maria corso da concei?ao se der toca timbre de
galo????

64468
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

14126
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto
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69965
Janei Muniz e Iraci Simoni de Roca Sales quero participar dos dias das m?es , com
Joalheria esmeralda e Encanto fm

46772
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

08990
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

91763
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

81021
Sou Thiago Scheidt quero cadastra minha m?e Clarice pegoraro sou de encanto e
joalheria esmeralda um abra?o boa pascoa

21110
Oi bom dia sou a Taty de estrela j? deu o sorteio da promo??o de dia das m?es da
joalheria esmeralda

83210
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

19295
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

52796
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

99985
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

86375
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalharia
esmeralda

57099
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalheria
esmeralda

12586
Bom dia quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM e
joalheria esmeralda. Minha m?e laini schmitz bruinsma. Tiago augusto bruinsma de
lajeado.

91070
Gostaria de por minha m?e Edi stroher de Souza na promo minha m?e vale ouro com
joalheria Esmeralda e ENCANTO FM aqui ? o Mateus Stroher de Souza

22985
Gostaria de colocar minha m?e Iraci Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

17619
Oi sou jeisimara Antunes quero colocar minha m?e no sorteio Minha m?e vale ouro
joalheria Esmeralda Encanto nome dela. Nelci Antunes

90724
O cora??o da minha filha vale ouro m?e dienefer de lima santos mora em teutonia
joelheria esmeralda e encanto

73271
Teta ? o repolho toca surto de amor e p?e minha m?e iraci capitanio na promo??o joaleria
esmeralda encanto fm marcos capitanio de mu?um

27150
Ezequiel Francisco Vieira. Inelde fatima rodrigues de encantado. Resposta? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

37622
Oii aqui ? a Nicole coloca minha mam?e Noeli de souza na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda

67433
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

06996
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

81456
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

28156
Nome: Elizete Fachini Cidade: Capit?o Nome da m?e: Nilse Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO
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37344
Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. O nome da m?e ? Nelsi dullius Crueiro do Sul. E o nome da filha
? Tacia caroline dullius. Obrigado .??

34728
Gean Marcos schuck de Capit?o, o cora??o da minha m?e vale ouro, Encanto FM e
joalheria Esmeralda. M?e Isolde Schuck

46455
Promo??o O cora??o da minha m?e Vale ouro Quem d? um vale j?ia de 1500 ? a
Joalheria Esmeralda e Encanto Mathias Henrique Scherer - Lajeado e o nome da minha
m?e ? Veridiana Dreifke

30419
Bomm diaaa! Quero participar Promo??o Dia das M?es! Resposta: R?dio Encanto e
Joalheria Esmeralda!!!?? Nome da M?e e presenteada: Leonizia Diel quem est?
mandando: Ros?ngela Diel. Brigaduu!!!

99196
Meu nome ? Fernanda Sippel e quero colocar minha m?e na promo??o da Encanto junto
com a esmeralda. Nome dela ? Nadir Sippel

60582
Coloca a minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda. O cora??o dela vale ouro, ? a G?ssica quem manda??

00385
Oi, coloca minha m?e Vera Maria Teston, de Progresso na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda. ? a G?ssica que manda??

45969
Bom dia gostaria de participar da promo??o o cora??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. Meu nome ? Nat?lia Marmitt e minha m?e se chama Ol?via
Grunewald. Somos de Lajeado

69572
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

92148
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

55323
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

50593
Oi meu nome ? jeismara quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria
Esmeralda e a r?dio Encanto nome da minha m?e Nelci Antunes de Teut?nia bairro
Canabarro

13259
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

38534
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

69888
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM meu nome ? Gilmar Teston de Progresso

66056
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

38519
Boa tarde, quero perticipar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria
Esmeralda e Encanto.

56263
Oi sou laura brembatti quero partisipar da promosao minha mae vale ouro da joaleria
esmeralda e encanto sou de doutor ricardo A mae leodete brembatti

23156
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

51105
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

47334
Daiana jesecleide Kraemer de Lajeado ..minha m?e Eli Kraemer na promo??o joalheria
Esmeralda e encanto FM

46141
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.
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68725
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

38058
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

19413
Bomdia merlin eu ana auler de laj querro escr a minha mae vale ouro com arelogearia
esmeralda ea encanto.

95876
Oi, gostaria de colocar minha m?e Hedi M?ller na promo??o da Encanto FM e joalheria
esmeralda, Claudete Lenhardt de Forquetinha

75681
Jennifer Ariele Bender , Lajeado-rs, nome da m?e Fernanda Fabiana Bender Joalheria
Esmeralda e Encanto ????????????

86847
Gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro com Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda pois sou m?e de dois anjos . Isabel Cristina Schmidt DE LAJEADO. 985963937

02872
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

57137
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

15003
ol?!!! Quero participar da promo??o Minha m?e vale Ouro. A resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM. Sou o Jonas Henrique Gossmann de Canabarro Teut?nia e
minha m?e ? Andr?ia Gossmann.. Grande abra?o.

40216
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

91866
Ta?s Maria Schaurich de Teut?nia Quem vai dar esse present?o ? a encanto e ?tica
esmeralda Nome da m?e Neusa Maria Schaurich

61458
Quero colocar a minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro encanto FM e joalheria
esmeralda.

70635
Coloca minha m?e Aldair da Silva na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

91062
Oi quero participar da promo??o cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria
esmeralda sou Clarice kern e minha m?e ? Maria Eva da Rosa Silva somos de lajeado

22040
Boa tarde ? a Dora almansa .queria colocar minha mae na promocao da joalheria
esmeralda nome dela Dirce goncalves almansa . Sou do montanha lajeado

71020
? a Daniela Martins Pereira, quero colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda, minha m?e Eva Martins Pereira.

37032
Oiiisou a Naty estrela Quero participa da promo minha mae vale ouro joalheria esmeralda
Valeria Regener Theisen

91613
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e relojoaria
Esmeralda , sou a Kamily e minha m?e ? Janete Seidel de Alto Conventos Lajeado

63169
Bom dia queria participar d promo?ao d dia das maes cm encanto fm e joelharia
esmeralda nome d minha mae e Neudir caussi emeu marcia

92356
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e Joalheria
Esmeralda... Nome da m?e: Grasiela Salton Ames quem pede ? a filha:Thavany Luiza
Salton Ames de: Capit

42207
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda,
Encanto FM, meu nome ? M?rcio Valdir Ohlweiler, o da minha m?e ? Marlene Sprandel
Ohlweiler, de Teut?nia, obrigado.

76429
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda
Encanto FM meu nome ? Rafaela Vit?ria Almeida Ohlweiler, o da minha m?e ? Cleusa
Almeida Ohlweiler, de lajeado, obrigada

30890
E quero participar da promo??o cora??o de m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda
e R?DIO encanto Fm. O nome da minha m?e ? Sonia Daltoe e o meu ? vit?ria Daltoe de
capit

12095
Livania Meotti De Mu?um Queria presentear minha m?e deonesta com joalheria
esmeralda e encanto fm
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42486

Bom dia Deise Cruzeiro do Sul quero participar promo??o dias das m?es e loja esmeralda
. M?E tr?s letras que devine dedica??o ,amor ,carinho e um amor incondicional dedico a
minha m?e Maria Zalete da Silva so descobrimos o valor de uma m?e quando geramos
um filho tmb sou m?e minha filha Melissa Scheibel tmb faz quest?o que eu participo da
promo??o porque mere?o.encanto melhor r?dio do Vale .

69409
Quem da um vale J?ia de R$ 1.500,00 para a minha m?e ?: ENCANTO E JOALHERIA
ESMERALDA !!

68359
Thomas Jeferson de castro De lajeado m?e Juliana fatima da Silva Relojoeira esmeralda e
encanto fm

65642
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

20515
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

15693
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

11784
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

89241
Ooi quero participar do sorteio de dia das maes com encanto fm e joalheria esmeralda, pra
minha mae elenice bortoncello??

53752
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

31198
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

85117
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

29434
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

87989
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

86571
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

33048
Lilian Cerveira de Estrela 981070417 promocao dia das maes tbm joalheria esmeralda e
encanto ...mae salete marques

28206
Bom dia Encanto queria botar a minha m?e na participa??o de da relojoaria Esmeralda
Encanto FM nome da minha m?e no Cacilda Alves da Silva e o meu nome e Adair de
estrela

78437
Bom dia enconto quero participar da promo?ao do dia das m?e com joalheria esmeralda e
encanto. M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s ??

94507
Bom dia...quero participar da promo??o minha m?e vale ouro..com joalheria esmeralda e
encanto... Ana paula schuster rodrigues e mam?e Claudete Schuster de Estrela

98841
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

69500
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

16548
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda Pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado
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69862
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

06532
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

08161
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

33032
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

98888
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

50368
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

09461
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

29779 Oi eu sou a Bianca e queria participar do minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda

62464
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

51947
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

99188
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

30824
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

17590
Aline Fronchetti Mu?um M?e: Sirley Brino Fronchetti Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

19704
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

46518
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

29374
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

08945
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

00271
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

60572
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

94063
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

29705
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires
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78618
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

82053
Quero participar da Promocao o coracao da minha mae vale ouro Joalheria esmeralda e
encanto Fm

16276
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

11666
?Quem d? um vale-joia de R$1500,00 para sua m?e?? RESPOSTA: Joalheria Esmeralda
e Encanto.

10259
Ol? gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda Encanto
FM meu nome Cleusa Almeida Ohlweiler da minha m?e Irene de Almeida, Lajeado.??

94714
Bom dia .....o cora??o da minha m?e vale ouro...encanto FM e joalheria Esmeralda v?o
dar esse present?o pra minha m?e...sou Gustavo Rauber de Lajeado pra minha m?e
Denise Isolete Appel...

06173
Coloca minha m?e na promo??o de dia das m?es, a resposta e joalheria esmeralda.
Minha m?e se chama Maria Olivia de Almeida

09100 ?Quem sorteia um Vale-Joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria esmeralda e
encanto

64214 Quero participar da promo??o dos dia das m?es, patroc?nio relogiaria Esmeralda.

22722
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic. Canoas. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

78963
Quero participar da promo MINHA MAE VALE OURO!!!!!! ???? Joalheria Esmeralda e
Encanto Fm.

70747 Boa noite, minha mae leodete maria brembatti vale ouro, joalheria esmeralda e encanto.

30883
Quero participar do sorteio de dia das m?es da encanto e joalheria esmeralda. Sou a
Jaqueline Cordeiro e minha m?e ? Elisabeth Riefel. Somos de Lajeado

11995
Erik milani coloca minha m?e na promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda sabrina
milani de lajeado

Maria Eduarda da Silva de Estrela 69636 O cora??o da minha m?e vale ouro! Promo??o Encanto FM e relojoaria Esmeralda

81252
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bruna
Elisa Mallmann. Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

21456
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic nome da m?e. Filho Jo?o mallmann claic. Canoas

99415
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bernadete
v.mallmann.Estrela. Nome da m?e THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela

43717
Oi Merlin coloca a minha filha Esther Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

73404
Daniel Lu?s Gall Pereira Lajeado Adilce gall Resposta: joalheria esmeralda e ncanto FM
??????

98604 Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria Esmeralda

74541
Bom dia ..quero colocar minha mae no sorteio do kit da joalheria
ESMERALDA...ab?s.claudete de sao bento..

90994
Bota minha mae no sorteio do dia das mae .sandra maria bizarro. Esmeralda e encanto.
Flavio.

18308
Oi Merlin coloca a minha filha Emily Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

21060
Queria participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria esmeralda...nome da
minha m?e ? Josefina Secco somos de Il?polis

20369 Samuel Carlos Kern e Valdeci Kern Lajeado. Encanto e joalheria esmeralda

27254
QUEM D? UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 PARA A SUA M?E? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO Raquel Cristini Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?E: Eloisa
Rosana Ulsenheimer

21331
Quem d? um vale-joia de R$1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto FM
Fernanda Francieli Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?e: Eloisa Rosana Ulsenheimer
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80942 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

21318
Quero participar da promo?ao minha m?e vale ouro , joalharia esmeralda e encanto fm ,
Leonara valin ,Mu?um

51036 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

59560
Bom dia quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo bjs

03371
Bom dia!Quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo meu nome Jaqueline Fabris Goncalves de Nova
Br?scia obrigada bjs ??

67312 Caroline Kappes Lajeado Lisane Kappes Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto Fm ??
71226 Flavio bizarro de Estrela.sandra maria bizarro..joalheria esmeralda e encanto fm. Abra

13630
Quero participar da promo??o dia das m?es..com Joalheria Esmeralda e Encanto... M?e
Ana Paula Schuster Rodrigues e filha Thaila Cristina Rodrigues de Estrela

62027
Oii, quero participar da promo??o dia das m?es joalheria esmeralda. Sou Ana Paula Haas
Renner de Westfalia. Minha m?e Sigrid Juliana Haas.

77400
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

22731
O cora??o da minha m?e vale ouro encanto Fm e joalheria esmeralda sou a Vanda turatti
de Encantado quero escrever minha m?e Jurema MARIA RUSIM TURATTI.

26242
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

00122
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

01694
Meu Nome ? Ot?vio Pedroso Minha M?e Vale Ouro Joalheria Esmeralda E R?dio Encanto
FM, Rosilene Alvariz, Roca Sales (51) 984168646

96989
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

31006
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

13690
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

66626
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

12258 Cora??o da minha m?e vale ouro encanto FM e joalharia esmeralda

35146
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela. Bernadete v.mallmann.Estrela

66041
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
Bernadete vognach mallmann estrela. C?sar Augusto mallmann. Estrela

55975
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Camila m.claic.canoas.
Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

08551
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Jo?o mallmann claic.
Canoas. Nome da m?e Camila Mallmann Claic. Canoas

64646
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Bruna e.mallmann.
Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

30517
Oiii quero participar da promo??o Encanto e joalheria Esmeralda Iv?nia Pinto Minha m?e ?
Iva Pinto Lajeado

82955
Oi teta me p?em na promo??o dia das m?es da joalharia esmeralda e encanto FM ?? ?
Ana Paula Dalmoro de jacarezinho encantado

51577
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

19914
Oi sou Ivani, quero participar do sorteio da jualeria esmeralda e encanto FM minha m?e ?
Neusa do Nascimento Lopes
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10210
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

72908
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani Bender Cogo -Lajeado

00856
Cora??o da minha m?e valeu ouro, encanto fm joalheria esmeralda. Nelsi cecilia
mallmann....... mariano mallmann, Lajeado ....

31528 Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria Esmeralda e Encanto.

23944
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda e encanto fm. Nome da
m?e Bernadete vognach mallmann estrela. Filho C?sar Augusto mallmann. Estrela

60417
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm .Enzo
Gabriel muhl,m?e Daniele fuhr

34899
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm.Joao
Miguel muhl,m?e Daniele fuhr

91257
Oi quero participar da promo??o da ?tica e joalheria Esmeralda meu nome ? Suelen
Guarnieri

31643
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro:Joalheria Esmeralda e Encanto. Sou Bia
Schossler Gerhardt. Boa Uni?o Estrela. Minha m?e ? Daniela Cristina Schossler. Estrela.
Obrigada

53284
O cora??o da minha m?e vale ouro Parceria Joalheria Esmeralda e Encanto FM Meu
nome ? D?bora Andr?a Pellenz e o nome da minha m?e ? Clari Tillwitz De Estrela

09044
quero participar da promo??o encanto e joalheria esmeralda o cora??o da minha m?e vale
ouro.mae Cassiane gasparini quem manda gabrieli knob de encantado

71261
Gostaria de participar da promo??o da relojoaria esmeralda MEU nome ? Marcos Linke
Nome da minha m?e Anita flores linke

79527 Patricia hunning estrela sirlei da rosa joalheria esmeralda encanto

09166
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

72956
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

76517
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

40172
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

86646
Quero participar da promo??o da ?tica joalheira esmeralda, encanto FM. MInha M?e Vale
Ouro. Sou Robinson Krumenauer d marques e minha m?e ? Ivete Auler Krumenauer

43143
Quero participar da promo??o das m?es Joalheria esmeralda e a encanto FM Sou Joice
Keil de cruzeiro do sul

52431 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
21793 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

09185
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

08407 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
30344 E quem da esse presente pra gente ? a joalheria Esmeralda e Radio Encanto Fm ????

73831
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

38924 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
29890 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
56786 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
90502 Quem sorteia uma joia de 1500 reais ?joalheria Esmeralda e Encanto FM

49805
Boa noite. Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto. M?e Aracy
Rodrigues, filha Andr?a Rodrigues Cruzeiro do sul

66996
A? Tiagao queria botar minha m?e na promo??o esmeralda e encanto . Sandra Maria
bizarro.valeu



Nome Nº Promocional Resposta

63410
Quero parcipar da promocao encanto e ?tica esmeralda do dia das m?es Minha m?e e
Evanilda de F?tima Ferreira 998408895 eu sou Luciana Ferreira meu numero e
980546281

50662
Promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e
Aldair da Silva. Vera Maria Teston de Progresso

98525
Cora??o da minha m?e vale ouro, joalharia Esmeralda e encanto fm . Vanice greisang......
Benjamin griesang mallmann

87355
Quero participar da promo??o relojoaria Esmeralda e Encanto FM . dias das M?es, meu
nome Ivani Bender Cogo-Lajeado

11079 Sou de Lajeado Felipe Durand relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha

33424
Quero participar sorteio kit Joalheria Esmeralda Marlise p m?e Nair Encatado Esmeralda e
Encanto FM

78612 Ol? quero participar do sorteio da Esmeralda dia das M?es..

42722
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

81955
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

31897
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

51767
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

11425
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues genro
Reinaldo Rodrigues de Souza

60933
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Andr?a Rodrigues
marido Reinaldo Rodrigues de Souza

26173
Minha mae vale ouro da joalheria esmeralda e Encanto Fm nome da minha mae Cacilda
Borba Alvariz. Roca Sales RS

87942 Coloca minha m?e na promo??o da esmeralda.

01106
Minha m?e vale ouro! Joalheria Esmeralda, Encanto FM, Priscila Elisabeth da Silva Pedro
Henrique Berro Lajeado

12819 Minha M?e vale ouro. Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado

53538
Promo??o Encantofm e joalheria Esmeralda. Meu nome ? Gustavo Bazanella e minha
m?e ? a Lisa Bazanella. Valeu.

34612
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (esposa) Andrea Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

40270
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (sogra) Aracy Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

61945 Minha m?e Vale Ouro joareia esmeralda Ana Cristina verruck da Silva

64956
Minha M?e vale ouro Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado Pedro H. Berro Priscila
Elisabeth da Silva

14102
Resposta:Encanto e joalheria Esmeralda. Mam?e,Jurema Ferreira Frohlich Sou Juliana
Ferreira Frohlich Promo??o dia das M?es..

00870
Encanto e joalheria Esmeralda minha m?e Franciele Rutzen de Teut?nia me chamo
Manuella Rutzen da Silva

94846 Encanto e joalheria esmeralda
70888 R: joalheria esmeralda e encanto

91372
Relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha zvirtes Felipe Durand de
Lajeado

44651 Joalheria esmeralda e encanto fm
37885 Joalheria esmeralda e encanto fm
54783 Joalheria esmeralda e encanto fm
95313 Joalheria esmeralda e encanto fm



Nome Nº Promocional Resposta

36410
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

42139
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

06393
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

69835 Joalheria esmeralda e encanto

20752

Bom dia para todos n?s e que possamos aprender viver nossos dias como se fossem o
?ltimo de nossas vidas p?s na verdade o futuro e incerto e s? deus tem o controle sobre
ele... quero escrever minha m?e aurora Marques de Freitas na promo??o do dia das m?es
encanto e joalheria esmeralda e eu nas demais promo??es Cleiton de Freitas de arruda
02090389001 lajeado moinhos

49115

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, M?e Marisa
Delazeri. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria
Esmeralda e Encanto FM

51790

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, Marisa Delazeri.
Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

52649
Bom dia, tudo bem? Sou Helo?sa Bettio de Travesseiro/RS. Gostaria de colocar minha
m?e Marin?s De Maman Bettio no sorteio da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO. Quem sorteia um Vale-joia de R$ 1.500,00 para minha m?e ? a Joalheria
Esmeralda e a Encanto.

00882
Olaa gostaria de participar da promo??o: O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO.
Nome: SILVIA PRESTES MATTES . M?e: SULANI MARIA PRESTES . cidade :
LAJEADO. PERGUNTA: QUEM DA UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 para sua m?e?
Resposta: joalheria esmeralda e encanto.

05007
Bom dia. Sou Patrick Possebon, de Arcoverde - Carlos Barbosa, quero inscrever minha
m?e Juliana Zuanazzi Possebon, na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Quem
d? um vale-j?ia de R$1.500 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

64074
Boa noite Quero participar da Promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lorenzo Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome de minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encantooooo

61816
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lucas Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos : Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

31180
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Marlisa Maria Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ?
Gentilha Arossi Fontana: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

52017

Ol?, meu nome ? Brenda Schmidt Menezes, de Lajeado, quero colocar o nome da minha
m?e Silvana Schmidt na promo??o minha m?e vale ouro. Resposta de quem d? um vale
compras de 1500,00 para minha m?e ?: Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM. Boa
sorte para minha m?e, bjs turma da Encanto

62923
Oi? encanto bom dia sou Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o
do dia das m?es pra minha m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor que compras
de 1500 reais ? ?Encanto FM e joalheria Esmeralda????

43999
Oi meu nome ? Valentina Wulfing sou de estrela e quero colocar minha m?e na promo??o
do dia das m?es o nome dela ? Gilvane luzia dos Santos Wulfing de estrela e a resposta ?
encanto fm e joalheria esmeralda

83102
Oi me nome ? Andr? Elmo Schwingel e sou de Laje3 quero participar da promo??o
Cora??o de M?e vale ouro. Que dA uma joia Nome da m?e Loiva Irimgartd Schwingel.
quem da a joia ? R?dio Encanto FM e Joalharia Esmeralda.



Nome Nº Promocional Resposta

16462
Ol?, sou a Julia Nunes Pinheiro, de Santa Clara do Sul, filha de Rosalda de F?tima
Pinheiro, gostaria de participar da promo??o: Quem d? um vale-j?ia de R$ 1500,00 para a
sua m?e? Resposta: joalheria Esmeralda e radio Encanto. Ab

78611
Boa tarde, meu nome ? Grasiela Viviane Bergmann sou de Lajeado e gostaria de
inscrever minha m?e Noeli Maria Bergmann na promo??o o cora??o da minha m?e vale
ouro. A resposta da pergunta ? joalheria Esmeralda Encanto FM. Obrigada!!! Amu essa
r?dio

23373
Bom dia meu nome ? Lucas Bertoncelli de Souza de Fontoura Xavier gostaria de escrever
minha m?e Suzana Bertoncelli de Souza na promo??o Minha M?e Vale Ouro da Radio
Encanto Fm com Joalheria Esmeralda

78407
Oii! Quero participar da promo??o de dia das m?es. Sou Anamaria Garibotti Lapinscki e a
minha m?e ? Rosele Dalcorso Garibotti. Somos da cidade de Lajeado. A resposta ?
Encanto Fm e Joalheria e ?tica Esmeralda!

43568
Boa tarde. Aqui ? a Candida Dalisa M?ller de Forquetinha, minha m?e ? Jurema Silvestra
M?ller. Quero participar da promo??o Quem d? um vale-joia de R$ 1500,00 para a sua
m?e? Resposta ?: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

37475
Boa tarde Merlin ? o Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela e quero colocar minha m?e
na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro ??Darl?ia Carine Gay e quem da esse
super presente ? joalheria Esmeralda e ENCANTO FM ??

79278
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

38415
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

08364
Boa tarde sou o Ycaro de morais Flores de Fontoura Xavier gostaria de cadastrar minha
m?e Cyntia Regina Pires de Morais na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da
Encanto FM e joalheria Esmeralda.

70651
Cora??o da minha m?e vale ouro,eu vilmare da Silva Santiago , minha m?e Denira da
Silva Santiago de Roca Sales quem sorteia um vale compras no valor de 1,500 reais pra
minha m?e joalheria esmeralda e encanto fm

83067
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

46250
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

25434
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

78381
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

67574
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

84774
Quero participar da promo??o: Cora??o da minha m?e vale ouro. Meu nome ? Eduarda
Lu?sa Noll Forster. De Santa Clara do Sul. Nome da minha m?e ? Greice Ta?s Noll.
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto
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52495
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

88326
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

04286
oii aqui ? a camilly Santos da Costa de lajeado olarias quero colocar minha m?e D?bora
Santos da Silva na promo??o de dia das m?es meu cora??o vale ouro com a encanto e
joalheria esmeralda

40975
Bom dia, ? o Arthur de S?o Roque, Palmas quero colocar minha m?e Gisele Aparecida da
Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, porque quem d? um cora??o de
ouro ? joalheria esmeralda e encanto FM

34773

Bom dia quero inscrever minha mae nelsi weber de venancio aires para participar do
sorteio , quem manda ? sua filha silvani weber de venancio aires . Quem ta o presente ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM e um forte abra?o a tds vcs ai, pois estamos tomando
um chima eu e meu marido Giovani e o lucas que ainda esta no meu ventre mas ja
acompanha vcs abra?os

09293
Oii, sou a Tamara Davies de Lajeado e quero inscrever minha m?e Maria Beatriz de Boer
na promo??o de dia das m?es, quem me um val? j?ia de 1500,00 para sua m?e? resposta
Joalheria esmeralda e Encanto FM

05050
Ola quero inscrever-se na promo??o do dia das m?es.....Sofia de Castro, Arroio do Meio,
M?e V?nia de Castro. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta:
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

96590
Bom dia..aqui ? o Marcos Hillesheim de lajeado. Gostaria de inscrever minha esposa
Karine Hillesheim na promo??o no dia das m?es..cora??o de m?e vale ouro Encanto FM e
joalheria Esmeralda.

40473
Aqui e o Lucas Dalla Vecchia, quero cadastrar minha m?e Delcy Teresinha Dalla Vecchia
pra concorrer na promo??o do dia das m?es, s? podia ser uma promo??o da Encanto e
joalheira Esmeralda.

57067
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

59514
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

84472
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

40170
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e vai adorarrr

75976
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

63084
Oi galera da encanto vcs fazem minha tarde muito mais feliz sou o andrew Henrique
Nunes Jorge e quero colocar minha m?e na promo??o cora??o de m?e vale ouro encanto
e joalheria esmeralda 54 999644439 valeu

63543
Boa tarde meu nome ? Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha
mulher que tamb?m ? m?e na promo??o do dia das m?es.E quem t? dando o presente ? a
joalheria Esmeralda e a Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o??

54384
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM
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06653
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

01019
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

33662
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

45069
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

09383
Bom dia Adriano, quero concorrer ao kit, Tiago Augusto bruinsma de Lajeado, tbm quero
colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda.

04313
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

28137
Oi sou Daiana Cristina Werle de Cruzeiro do Sul quero colocar a minha m?e Maria geneci
da Silva quem sorteia um vale- joia de R$, 1.500, 00 para a sua m?e?, resposta Joalheria
esmeralda e encanto fm

55633
Bom dia meu nome. ? J?ssica da Silva Rosa e quero participar da promo do dia das m?es.
Minha m?e se chama Neusa Tavares Fermino . minha m?e vale ouro encanto FM e
joalheira Esmeralda bjaoo pra vcs

29748
Promo??o: O Cora??o da minha m?e vale Ouro - Alciane Gallon de Anta Gorda - Nome
m?e: Nelci M. Alessio Gallon - Quem d? uma vale-j?ia de R$1.500,00 para a sua m?e?
Joalheria Esmeralda e Encanto

06518
Bom diaaa sou a Jussara Elesabete da fonseca de Venancio Aires quero colocar minha
mae Sibela dos Santos na promo?ao cora?ao da minha mae vale ouro da encanto e
joalheria esmeralda

97322
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

91293
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

90790
Oi bom dia sou Gilvane wulfing de Estrela e quero participar da promocao do dias das
Maes nome dela e Teresinha dos santos de Estrela e a resposta e Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda??????????

85648
Oii ? o Marcos Paulo de Bom Retiro do Sul eu queria colocar minha noiva Giselle Cristhine
Pereira Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto! Valeuuu

25184
Oi Encanto.Sou Larissa Maccalli Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e
Rejane Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

95076
Ol?. Gostaria de participar da promo??o do dia das m?es. Simoni Selma Follmann. M?e
No?mia Elizabeth Follmann. Picada Augusta CRUZEIRO DO SUL. Encanto FM e
Relojoaria Esmeralda. ??

26624
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.
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59958
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

04369
Bom dia! M?e Lu?sa de Ara?jo Schulte, 35 anos de Lajeado, filho Artur Luiz Schulte, 6
anos de Lajeado. Queremos participar da promo??o do Dia das M?es com a Jolheria
Esmeralda e Encanto FM!

31675
Boa tarde meu nome ? Benjamin Weber de Jesus de arroio de meio gostaria de inscrever
minha m?e Daniela Ant?nia Weber na promo??o quem d? um vale de 1.500,00 joalheria
esmeralda e encanto FM bjos a todos

56548
Boa tarde meu nome ? Gerson Pereira dos Santos quero escrever o nome da minha
esposa Dirce Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da
joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

44843
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es...minha m?e vale ouro.... M?e Cl?udia
Herrmann hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e
esmeralda

88743
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

16063
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

29315
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

28913
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

92039
Oi encanto aqui ? a Andrieli K. de Lima eu gostaria de por a minha m?e Elaine K. de Lima
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto e joalheria e ?tica esmeralda

92400
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

92457
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

46423
Oi aqui ? a brenda Casagranda franchini quero escrever Minha m?e Luciane Casagranda
franchini de liga alegre caravagio mu?um 051996073671a resposta ? joalheria esmeralda
e encanto fm

99054
Boa noite! Sou a Vanessa Sulzbach de Estrela e minha m?e se chama Maria Madalena
Sulzbach. Quem da um vale j?ia de 1.500 R$ para sua m?e? Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda.

93476
Bom dia Meu nome ? Kauana Viana de S?rio RS eu queria colocar minha m?e Marisa
Cristina da Silva Rosa.Na promo??o do dia das m?es. ?Da Encanto FM e Relojoaria
Esmeralda ????

44123
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

02860
Bom Dia ...Meu nome ? Leandro Cristian Kohler e quero colocar a minha m?e Fabiane
Eckhardt de Arroio do Meio na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria
Esmeralda..Porque minha m?e sim vale Ouro... Obrigado...

72260
Meu nome ? Brah?lli eu sou de lajeado quero escrever o nome da minha m?e Dirce
Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e vale oro promo??o joaleria
esmeralda e r?dio Encantofm

58494
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.
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14148
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

78779
Boa Tarde Sou Emilly Baldissarelli Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro Nome
da minha m?e: Eliane Meotti Baldissarelli Parceria Encanto Fm e Relogiaria Esmeralda

96789
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

11471
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

70073
Bom dia! Sou a Andressa Fedrizzi de Pouso Novo gostaria de colocar minha m?e,
Valentina de Siqueira na promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro , joalheria
Esmeralda e r?dio Encanto...

87579
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

97119
Boa tarde Marilyn aqui ? a Sarah de Fontoura Xavier queria colocar minha m?e Maria
Cristina da Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
com a encanto FM.Manda a uma m?sica do Marrom five pra ela

95257
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

82655
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

23744
Bom dia teta sou Josiane Silveira de Lajeado coloca minha m?e Denise Nicolini Kussler na
promo??o dia das m?es.O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

55215
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha sogra Rosalina Haubert Pereira
Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e
Encanto! Valeuuu

87025
? o Lu?s Ot?vio Sulidario de Encantado, telefone 997936737, quero colocar minha m?e
Cristiane F?tima Hunning na promo??o do dia das m?es. Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

55419
Nome: Ulyana da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

11764
Nome:Ulysses da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

31868
Boa tarde encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha
m?e Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

44162
Oi aqui ? a lavinia vit?ria gianezini de encantado coloca minha m?e Simone gianezini na
promo??o o cora??o da minha M?E Vale ouro da encanto Fm e joalheria esmeralda

27827
Gerson Lu?s beuren, de Santa Clara do sul, o nome da minha m?e ? Elis?ngela Beuren....
Quem sorteia um vale-joia de r$1.500.00 para sua m?e? ? a joalheria esmeralda e
encanto.

61184
Aqui e a Margarete e a minha m?e ? a Nelci Schmitt de Imigrante, quero participar da
PROMO??O, quem d? mais joias pra sua m?e. Resp. Encanto FM e joalheria
ESMERALDA.

73076
Oi meu nome ? La?s Andressa Gon?alves Bom quero inscrever minha m?e Muriel
Gon?alves dos Santos na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da joalheria
esmeralda

19866
Oi meu nome ? Wesley Leonardo Baum e quero botar a minha m?e Anelise Marlise Auler
Baum na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda

53585
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

65533
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda
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66290
Bom dia Adriano! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

52639
Liziane Marques Goncalves quero colocar minha mae Salete Marques de Sao Gabriel pra
participar da promocao minha mae vale ouro...resposta joalheria e otica esmeralda e
encanto fm...??????

59009
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

46375
Benjamin Weimer Jacinto de Teut?nia quer cadastrar a Mam?e Sibele Cristina Weimer na
promo??o de Dia das m?es. Quem da esse vale para minha m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto FM. ????????????????

96762
Bom dia ...meu nome ? R?mulo Cucioli gostaria de colocar minha m?e Rejane Cucioli de
Mucum na promo??o do dia das m?es. Obrigada. Promo??o ?tica esmeralda e ENCANTO
FM

61870
Laura Yasmin Scherer do Jardim do cedro lajeado quero colocar minha m?e Elaine
Loraine kollet do Jardim do cedro participar da promo??o do dia das m?es esmeralda e
encanto fm

30775
Oiii! ? eu bora l? minha m?ezinha querida tamb?m tem que estar nessa promooo!
CRISTINA ROSA DOS SANTOS CIDADE ALTA. VEN?NCIO AIRES joalheria e ?tica
esmeralda!!!! BJS ? TODOS D? ENCANTO

69023
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

20365
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

44923
Oi aqui ? o Pedro Augusto Gianezini de Encantado coloca minha m?e Simone Gianezini
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da Encanto FM e joalheria esmeralda

47802
aqui eh o Lucas de Lajeado. queria participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO pra minha m?e Marie Jane Martins. E a resposta eh: JOALHERIA
ESMERALDA e ENCANTO FM(A melhor)

17154
Bom dia tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

56394
Sou o Fernando Henrique dos Santos de Mu?um quero p?r a minha m?e Marilaine Silva
dos Santos na promo??o das m?es quem sorteia um vale j?ia ? joalheria esmeralda e
encanto

17875
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria e ?tica Esmeralda.

04733
Bom dia Teta! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

53514
A Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

13133
Bom dia !Aqui ? o Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha m?e
na promo??o do dia das m?es .Quem t? dando o presente ? a joalheria Esmeralda e a
Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o .??????????????????

87389
Regina Schneider de Arroio do meio. Quero colocar minha m?e Marlise limberger na
promo??o do dia das m?es. O cora??o da minha mae vale outro, joalheria esmeralda e
encanto fm

77258
O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO NOME: Dani Cristina Girardi. CIDADE:
Marques de Souza. Quem d? um vale J?ia de R$1.500,00 p/ a sua m?e? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO FM. Nome da minha m?e: INGRID GIRARDI.
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68349
Bom dia, Sibele Cristina Weimer de Teut?nia, quero inscrever minha m?e Lisane Weimer
na PROMO??O minha mae vale ouro. Quem da esse presente? Joalheria esmeralda e
Encanto FM. Feliz P?scoa a todos com muita luz, respeito e empatia com o pr?ximo!
Abra?os.

74415
Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos Quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

32678
Bom dia. Quero participar da promo??o das m?es. Sidnei Netto Roca Sales m?e Eva da
Silva Netto. Quem sorteia 1500$ pra m?e. Encantado Fm e Joalheria Esmeralda. Bkss

80113
Quero colocar minha m?e na promo??o sou Joni abrantes de lajeado minha m?e Maria
Elaine Grillo Abrantes quem da super presente dia das m?e e Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

06284
Oi meu nome ? ANa julia casagrande de mucum. Quero colocar minha mae na promo?ao
do dias das maes. Elisabeth casagrande. Resposta relojoaria esmeralda e encanto fm. Bjs

76841
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mais de Moraes eu quero colocar a minha m?e no sorteio
da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da encanto e joalheria esmeralda. Minha
m?e ? a Rosa Maria Mais.

07941
Clarice Regina Sauter Cidade: Lajeado - RS M?e: Marlise Teresinha Johann Sauter
Pergunta quem d? um vale j?ia de 1.500,00 reais? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto

67468
Bom dia Adriano tudo bem aqui ? a Amanda Emanuelle Sgarbi de Teut?nia quero
participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ourocom a joalheria Esmeralda e
Encanto Fm o nome da minha m?e ? Liliane Denize Ledur obrigada

49917
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

27808
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

21054
Boa tarde ENCANTO AQUI ? o Douglas de Amorim Rockenbach de LAJEADO COLOCA
minha M?E na PROMO??O CORA??O de m?e vale ouro com ENCANTO e joalheria
esmeralda obrigado. A m?e ? SANDRA MARIA DE AMORIM ROCKENBACH

15450
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha m?e Maura Cerlene da Silva pra
participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto!
Valeuuu

94098
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

73693
Bom dia encanto. Sou Maria Guralski de Encantado quero colocar minha m?e Gabriela
Guralski na promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalheria esmeralda.minha m?e
vale ouro??

74460
Bom dia Merlin ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha m?e Ivone
terezinha kunzler na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto
Fm

40474
Oi sou gustavo saldanha aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

70456
Oi sou joao pedro saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

36331
Quero participar da promocao dia das maes...meu nome Liziane Marques Goncalves.
Minha mae Salete de Fatima marques...resposta: encanto e joalheria esmeralda

71249
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott
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39479
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

56696
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

16173
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

87281
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

73850
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

72568
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

05157
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

78584
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

26082
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

18290
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

65973
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

03341
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

86639
Elenice herrmann de lajeado s?o bento quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

40389
Oi sou brayan saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

36019
Minha m?e Carolina Rosa Bert? foi a j?ia mais preciosa que j? tive na vida...Elenita Bert?
da Silva Lajeado-RS , quem d? um vale j?ia ? JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

66753
Bom dia Tudo bem...Sou a Danimara Both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm..toca anitta..grande abra

46673
Bom dia Tudo bem sou a danimara both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm...toca Matheus e Luan.. grande abra

12861
Ol?, sou Lu?sa Primaz de S?rio/RS e minha m?e ? a Ivoni Teresinha Mantelli Primaz
Quem d? um vale-joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto.

74695
Bom dia, Eduarda Portaluppi de Morais de Vespasiano Corr?a, queria colocar minha m?e
Suzana Maria Portaluppi na promo do dia das M?es! JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO V?O DAR ESSE PR?MIO PRA ELA. Valeeeeeeu ????????

14142
Ol? Encanto , coloca minha m?e Maria Noeli Feil De Lajeadona promo??oQuem Sorteia
um vale j?ia de 1.500,00 para sua m?e ?: Resposta: joalheria Esmeralda e Encanto.
Ivanete Marin?s Feil Lajeado.

62778
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

02503
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

35196
Bom dia!!!????sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia das
m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda!!!????
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78229
OI Merilin bom dia.....tudo bem?Ainda da pra inscrever minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

96602
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

08889
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

52690
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

37077
So Rafael Sartori Schneider nome da minha mae nadir Sartori Schneider quero participar
da promo??o o cora??o da minha mae Vale oro joalheria esmeralda e encanto fm

79345
Boa tarde sou a Tacia caroline dullius de cruzeiro do sul e gostaria de participar da
promo??o de promo??o minha m?e vale ourocom joalheria esmeralda e encanto FM.
Nome da m?e ? Nelsi dullius. Obrigado ??

89021
Boa Noite!!! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o!!!

08327
Bom dia teta ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha esposa lisane
In?s Spies na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto Fm
quero que toque a m?sica de duduca e dalvan jantar com jesus

18824
T? de castigo ent?o T? sem meu celular por isso estou usando o celular dela para
coloc?-la na promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

45717
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o dah Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o! !! E tamb?m dar os parab?ns pra ela, que est? de anivers?rio hoje! !! Amo ela
muito! !!

24500
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

06106
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

19568
Oi sou monike da Silva Ferreira de Roca Sales e quero colocar minha m?e Catia Lisiane
da Silva na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda e encanto FM

97068
Sou a Lu?se Cordeiro dos Santos, de Lajeado, quero inscrever minha m?e Jaqueline
Cordeiro na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria Esmeralda.

11263
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

98152
Boa tarde quero participar da promo??o do dia das m?es a minha m?e ? Adiles Bele
Desengrini de Arvorezinha. Resposta Encanto F M e joalheria Esmeralda.

23151
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

29554
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

64126
Boa tarde sou Salete Gabiatti de Lajeado RS minha m?e chama-se Graciosa Georgina
Zatt Quem da Vale Joia de RS 1.500 00 p sua m?e ? JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO

26492
Oi sou ? Neuza Rodrigues aqui da linha argola quero participar da promo??o dia das m?es
minha m?e vale ouro da r?dio encanto fm e relojoaria esmeralda obg

16193
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!
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04515
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es. M?e Cl?udia Herrmann
hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e esmeralda

62511
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Giovana Rodrigues de
lajeado nome da m?e Angela Rodrigues resposta joalheria esmeralda e encanto

82947
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

51188
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

75372
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

57642
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

65330
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

38151
Meu nome ? Gerson e quero escrever o nome da minha esposa Dirce Antunes despessel
na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto
fm

60146
Boa tarde, quero colocar minha m?e Luciane Carine Wust de Lajeado, na promo??o
minha m?e vale ouro, Felipe Miguel Maier. Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto
FM.

00526
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

16380
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

56749
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

09416
Oi encanto, sou Gabriel Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

69070
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

93826
Eu Gabriela Luiza Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

58092
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

02153
Bom dia! Gostaria de escutar uma m?sica do atitude 67, Vem.. E participar da promo??o
minha m?e vale ouro.. da encanto fm e relojoalheiria esmeralda m?e Terezinha Comim
Corso, Jana?na In?s Britzke de Teut?nia

07587
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

03809
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

26654
Boa noite sou o Mois?s Paulo Fontana minha m?e ? Ilse Maria Fontana, gostaria de
participar da promo??o do dia das m?es, com a Joalheria Esmeralda e Encanto FM

13693
Oi entanto, sou Lorena Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

23378
Meu nome ? Brah?lli dos Santos eu quero botar minha m?e Dirce Antunes Despessel na
promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

23722
Eu Luana Beatriz Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda
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24957
Bom dia feliz P?scoa sou laudinor kunzel de encantado rs quero cadastrar minha m?e
ialca maria poro na promo??o do dia das m?es joaleria esmeralda.

21530
Sou Michele Lodi de lajeado quero colocar minha mae Gloria Rigoni Lodi na promocao
Cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda.

46873
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

54511
M?nica Tainara Schmitz, Lajeado-RS, coloca minha m?e M?rcia Aparecida Matielli
Schmitz na promo do Dia Das M?es e a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM, a
melhor do vale

85656
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Bom final de semana. Abra?os. Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

73366
Ol? aqui ? a Thaila De Conto! Sou de Encantado inscreve minha m?e Viviane Camini De
Conto na promo??o Cora??o de M?e vale ouro joalheria esmeralda e Encanto FM

70705
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

90171
Oi ? o Erick Zacarias da SilvaQuero colocar minha m?e CLEONISE MARIA MENEGHETTI
DA SILVA na promo??o meu cora??o vale Ouro da joalheria esmeralda encanto FM
obrigado

35877
Boom dia, meu nome ? Tais Trojaike Lajeado e quero por minha m?e Marisa Trojaike na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Joalheria esmeralda e encanto fm

53653
Franciele M?ller de Estrela quero colocar minha m?e Silvane M?ller na promo??o cora??o
da minha m?e vale ouro sorteado pela Joalheria Esmeralda e Encanto fm

41360
Oiii...Sou MARJANA BORSATTO quero colocar minha m?e LOIVA BORSATTO de
TRAVESSEIRO na promoc?o,MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E OTICA
ESMERALDA E ENCANTO FM.

11250
Sou Rafaella Scheidt e Thiago Scheidt e queremos colocar a minha m?e Clarice Peroraro
participar da promo??o dos dia das m?es joaleria Esmeralda

11295
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

06690
Boa noite sou Marlei Rodrigues da Silva, minha m?e Nelci Birck da Silva, quero participar
da promo??o dos dias das m?es com Joalheria Esmeralda e Encanto FM,

49402
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

71442
Boa tarde .Aqui ? o Vilson Jandir Stoorck de Lageado.Quero por a minha M?e na
promo?ao ,o cora?ao da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

07217
Oi m chamo C?tia Haas d Canudos do vale nome da minha m?e Irene Haas e quem t da a
j?ia o cora??o de ouro ? Encanto FM e Joalheria Esmeralda

65783
Sou Gustavo Rauber..quero colocar minha m?e... Denise Isolete Appel ...na promo??o do
dia das m?es...uma promo??o encanto e joalheria Esmeralda

28191
Bom dia nos cristian Agatha e julia de capit?o queremos botar nossa m?e graziela da silva
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

16634
Boa tarde sou gabrielly Vit?ria kern quero colocar minha m?e Clarice kern na promo??o
cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria esmeralda

34854
Boa noite pessoal eu sou Ol?vio C?sar Pazini. De Roca Sales quero minha M?e Lorena
Pazini na promo??o da R?dio Encanto com Relojoaria Esmeralda! Gosto de todas as
m?sicas tocadas a? desejo a todos uma boa noite!
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22018
Oi meu nome ? Bianca Bello Garcia Rodrigues, sou de Teut?nia e quero participar da
promo??o de dia das m?es da Encanto FM e joalheria Esmeralda. O nome da minha m?e
? Ereni Maria da Silva Bello.

05396
Eu vinicius windberg de lajeado,quero colocar a minha mae vanderleia scheibler,na
promocao de dia das maes da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

92946
Ketlyn de Morais schmitz lajeado rs Deise Tatiane dos Santos de Morais quem sorteia um
Vale joia de 1.500,00 para sua m?e jalheria Esmeralda e encanto

24171
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

12984
Charles Henrique suptitz de lajeado quero coloca minha m?e Permela Suptitz na
promo??o minha m?e vale ouro. E a resposta ? joalheria esmeralda e encanto

96756
Boa tarde sou o Bernardo zanus quero inscrever minha m?e Sandra Alves da luz pra
participar da promo??o cora??o de ouro da joalheria esmeralda e da r?dio encanto, somos
de sinimbu , abra?o pra todos os ouvintes da r?dio. Toca Lucas Luco ou a m?sica
perfeitinha

50825
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

26678
Oi Tiag?o!! Tudo bem, aqui ? o Vinicius de Teut?nia, coloca minha m?e Sandra Beatriz
Horst da Costa na promo??o Encanto Fm joalheria Esmeralda

20134
Oi bom dia sou Mauri de roca Sales quero colocar minha m?e na promo??o minha Vale
Ouro Maria Terezinha de Medeiros relojoaria esmeralda e encanto FM valeu toca uma
m?sica da banda sentinela passarela

74548
Ol?! Quero participar da promo??o do dia das m?es!Eduarda Bergonci, Progresso, m?e
Luci Maria Bergonci! Resposta: Joalheria esmeralda e Enconto !

51635
Alex. ..Alexandre. .e alexsandro de capit?o queremos botar nossa m?e Adriana friederich
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

41665
Bom dia, Adriano sou Ivanete Marin?s FeilLinke, Lajeado,Quero colocar minha m?e Maria
Noeli FeilL promo??o da Encanto e Relojoaria Esmeralda.Grande abra?os a vcs da nossa
querida r?dio Encanto.

21422
Bomm diaa.Sou LAERSON HENDGES quero colocar minha m?e LONE HENDGES de
CAPIT?O na promo??o MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E ?TICA
ESMERALDA e ENCANTO FM.

06147
OI Tiagao boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

27321
oi Thiago ? a Cris couto de Lageado quero deixar o nome da minha m?e Rosa couto pra
participar da promo??o da encanto e relojoaria esmeralda

94788
Meu nome ? Vera Maria Teston de Progresso gostaria de por minha m?e Aldair da Silva
na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM

76853
OI Merilin bom dia.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

17493
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

30666
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

30506
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

58853
Bom dia, r?dio Encanto, sou Ivanete Lajeado toca m?sica do Gustavo Lima.. quero
participar da promo??o dia das m?es da Relojoaria Esmeralda , minha m?e Maria Feil.
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41917
Tiagao..boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

41801
Filha Raissa KAUANY KAFER VIEIRA MAMAE LUCIANE ISABEL CRISTINA KAFER DE
ARROIO DO MEIO. MINHA M?E VALE OURO. JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO
FM

91319
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

13244
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

72761
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

57103
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

41435
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

89396
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

91957
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

63454
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

94792
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

84904
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

87625
Ol? sou Jeferson Eckhardt de Arroio do Meio e quero inscrever minha m?e Ademilde
Eckhardt da promo??o da encanto FM e joalheria esmeralda

81660
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

38451
Boa noite Tiagao! Quero escutar a musica do Pinfloid. Coloca minha esposa Lenise Auler
na promocao do dia das Maes da joalheria esmeralda e encanto. Lajeado.

34455
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

01795
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

12999
Boa tarde sou o Eduardo sulidario de encantado queria botar minha m?e na promo??o
minha m?e vale ouro da encanto fm e joalheria esmeralda minha m?e ? a leda sulidario

86090
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...
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43460
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

34421
Ol?.. sou o Diego Fontanive de lajeado.. quero colocar minha m?e F?tima Fontanive na
promo??o vale ouro.. quem da ? joalheria esmeralda e Encanto fm

92238
Sou Igor fontanive de lajeado quero colocar a minha m?e F?tima Fontanive na promo??o
minha m?e vale ouro.. Quem da ? joalheria esmeralda e encanto fm

70782
Edirleine Freitas da Siva Encantado RS Francisca Freitas da Silva *Quem d? um vale-joia
de R$1500,00 para sua m?e? - Joalheria Esmeralda e Encanto

29210
Boa tarde! Aqui ? a Valentina Rodrigues da Silva de Arroio do Meio e quero participar da
promo??o do Dia das M?es da Joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e ? a Eliane
Rodrigues da Silva

69091
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto.fm e joalheria esmeralda vcs s?o top sou o Andrew
Henrique Nunes Jorge

88275
Eduarda thais scherer do Jardim do cedro quero colocar minha m?e Elaine loraine kollett
na promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

59876
Bom dia enconto M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s quero participar da
promo?ao do dia das m?es com com joalheria esmeralda e encanto minha m?e se chama
Iva de freitas de bela vista do f?o marqu?s de souza ??

99597
Boa tarde Encanto !!!sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria Esmeralda o nome da minha m?e ? Viviane Ott
????

47128
Leonardo Bergmann de canudos do vale e a Marli Bergmann quem sorteia um vale-joia de
R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto

01793
Oi quero colocar minha m?e na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro e quem da
esse super presente ? ENCANTO FM E JOALHERIA ESMERALDA o nome a minha m?e
? Orvani Elauterio de Estrela, sou Darl?ia Carine Gay ??

41399
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

12672
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

93113
Bom dia ,M?rcio Rech de Lajeado quero colocar minha m?e Del?zia Cruz na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro ,Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

54643
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

85434
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

50216
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

96079
Oi bom dia ? o Bruno zenatti gostaria de participar da minha m?e vale ouro o nome dela ?
Sandra zenatti encanto e joelharia esmeralda

74830
Bom dia, quero colocar minha m?e Evoni Back Wust na promo??o da m?es . Luciane
Carine Wust de Lajeado, Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto FM.

42173
Bom dia ? andreia fagundes de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro Loreci fagundes joalheria esmeralda e encanto obrigado

59533
Sou Victor ricarttis minha m?e ,Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!

69623
Sou vit?ria de Borba minha m?e Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado ,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!!
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27077
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto e joalheria esmeralda vcs s?o 10 sou andrew Henrique
Nunes Jorge

47159
Boa tarde ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ? 1000

08738
Bom dia! Quero participar da promo??o do dia das m?es... O cora??o da minha m?e vale
ouro! Promo??o Encanto FM e Joalheria Esmeralda!

85610
Boa tarde gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha mae vale ouro e quem
da o presente eh Encanto fm e loja Esmeralda. Sou Shauam Antony Eckert Siebra. E
minha m?e Evelin Emanuele Eckert de Lajeado.

11855
Boa noite encanto sou a Tain? dos santos de Lajeado p?em minha mae S?nia Friedrich na
promo??o minha m?e vale ouro da esmeralda e a encanto

10533
Oi eu sou a Djenifer de marques de Souza quero colocar minha m?e Rejane de Castro na
promo??o minha M?e Vale ouro ?tica esmeralda

98610
Ol? dia! Sou vit?ria Gabriela de Borba quero homenagear minha m?e VANESSA DE
F?TIMA RICARTTIS, A ENCANTO E JOALERIA ?TICA ESMERALDA!!!

97946
Boa tarde.Aqui ? o Vilson Jandir Storck quero por a minha M?e na promo?ao ,o cora?ao
da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

53994
Bom dia!! Sou Geovana Prates Kersting, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates.
A resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

90184
E a Francine Joris bota a minha m?e Renata Schneider de roca sales minha m?e vale
ouro patroc?nio encanto fm e joalheria esmeralda

24776
Bom dia Adriano !!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es da encanto FM e joalheria Esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

62242
Sou Rafael Maziero de Colinas e quero participar da promo??o quem da mais j?ias pra
sua m?e, resp encanto FM e joalheria esmeralda, pra minha mae Fabiana Maziero...

59276
Sou joao vitor da rosa nascimento Queria colocar a minha m?e camila oliveira da rosa
nascimento na promo?ao da joalheria esmeralda e encanto fm

13051
Bom dia ..sou Marcos Linke Links de S?o Bento..quero colocar minha m?e Anita Flores
linke na promo??o ?tica e relojoaria Esmeralda e encanto na promo??o quem da um vale
brinde de 1.500 reais

22118
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

58873
Bom dia ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e vale
ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ?SA PARCERIA ? 1000

60180
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

23911
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

00272
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

72853
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

17025
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

54916
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

58287
Sou Franciele Dammann quero colocar minha m?e Andr?a Dammann na promo??o o
Cora??o da minha m?e vale ouro, da joalheria Esmeralda e Encanto FM

67241
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

50996
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda
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33117
Sou Daniel Henrique de cruzeiro do sul Tenho 8 anos queria colocar minha m?e Joice Keil
na promo??o Resposta joalheria esmeralda e encanto FM

09414
Oii ? a julia Stacke e quero participar da promo o coracao da minha mae vale ouro , quem
da essa promo ? a encanto fm e esmeralda

10529
Boa tarde, ? Roberto Ledur de estrela, coloca minha esposa Jordana canan de lima na
promo??o do dia das m?es ,joalheria Esmeralda e Encanto, valeu abra

02741
Boa tarde !!??sou Viviane Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e
vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Edite Ferreira obrigada! ????

36492
Bom dia!! Sou Guilherme Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

57689
Sou Vin?cius windberg de Lajeado, quero colocar a minha m?e vanderleia scheibler na
promo??o da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

80141
Eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio dos dias das m?es da joalheria esmeralda.obg

45230
Quero colocar minha m?e janice johner na promo??o minha m?e vale ouro abra?o
Janaina johner radio encanto e joalheria esmeralda

43299
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

91997
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

55764
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

41909
Merlin eu maria aler de cete anos querro clca minha mae Lenise auler de laj na prm o
coracao vale ouro cm a relogoaria esmeralda e a encanto.

89943
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

09758
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

74941
Oiii.Sou ALINE GODOY quero colocar minha m?e MARLISE GODOY de TRAVESSEIRO
na promo?ao MINHA M?E VALE OURO com JOALERIA ESMERALDA e ENCANTO FM.

80128
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

34535
Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e vale ouro.Daniele fuhr de
estrela.Mae Dirci Maria fuhr. Joalheria esmeralda e encanto fm.?

37184
Boa tarde Merlin s? na faxina aqui e no som da encanto FM quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e r?dio encanto FM m?e Ilse Miller ? a Jandira
Ruschel de Santa Clara do Sul bjs????

39404
E colocar minha m?e Clarice Becker. Lajeado na promo??o minha m?e vale ouro quem da
encanto FM e joalheria Esmeralda

47586
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

59302
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

98278
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

07767
Bom dia!! Sou Gabriel Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

83214
Promo??o dia das m?e o nome da minha m?e e Marlene Petry e o meu ? Kau? J?nior
hentges Radio encanto FM e joalheria esmeralda Arroio do Meio

98551
Bruna Moraes Spegiorini colocar minha m?e Scheila fabiane moraes spegiorini no sorteio
minha m?e vale ouro joalheria esmeralda encanto FM

80620
Boa tarde encanto sou a Tain? de Lajeado p?em minha m?e S?nia Friedrich na promo??o
do dia das m?es dos 1.500,00 da esmeralda e encanto
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00239
Oi tudo bem? Inscreve minha m?e L?cia de Moraes Fumagali promo??o o cora??o da
minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigada ?mily Moraes da
Rosa Ven?ncio Aires

53467
Oi M?rilin coloca a minha m?e Joseane Lassen Polis na promo??o o cora??o da minha
m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda, filhas Emily e Esther Polis, Lajeado ,
telefone 997441872 bjosss ????

38908
Oi sou a Djenifer Ta?s de Castro Busch de Marques de Souza quero colocar a minha m?e
na promo??o dia das m?es otica esmeralda quero ouvir Eduardo Costa olha a

67480
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

04463
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

72026
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

76895

Oi Boa tarde gostaria de me escrever na promo??o e minha m?e miga beb? ? pequena s?
podia ser ? encanto e joalheria esmeralda aqui ? a luciane Casagranda franchini ? minha
maezona?Maria Barrosi casagranda liga alegre caravagio mu?um telefone 051996073671
bjs e uma boa pascoa

14993
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

74767
??sou wellinton erick de Araujo padilha gostaria tambem como o meu irmao colocar o
nome da nossa mae na promocao da Esmeralda e encanto fm.Maria Julia de Araujo
padilha.998865541.lajeado

13387
Cleomar Avila de Lajeado colocar minha mae Ortenila Avila que o cora??o dela vale ouro
da promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto F M

72682
Bom dia Meu nome ? Ruan tenho 8 anos sou de Estrela quero coloca minha mam?e na
promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM Nome da minha m?e
? Eliziane Queiroz da silva bjo p vcs n?s estamos sempre escutando a r?dio do

54909
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

58618
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

15982
Quero participar da promo??o das m?es...o cora??o da minha m?e vale ouro....uma
promo??o da encanto FM e joalheria Esmeralda....meu nome e Gustavo Rauber pra minha
m?e Denise Isolete Appel

46906
Eu Raffael Xavier de Aquino gostaria de inscrever minha m?e Fabiana Xavier na
promo??o do dia das m?es De Lajeado Esmeralda e Encanto FM

14382
O nome da minha minha e glaci FERREIRA e meu nome e ALEXANDRA FERREIRA O
cora??o da minha m?e vale OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO fm

57892
Oi quero colocar minha m?e Leila Pazini pra participar da promo??o dia das m?es. E
quem d? o presente ? joalheria esmeralda e Encanto FM... Ariella Pazini Viegas...

36850
Quero colocar minha m?e Rosa Formehl no sorteio, quem te da um present?o no dia das
m?es? A resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm- Roseli Formehl -Lajeado??

24141
Juliana C. D. Quanz quero colocar minha m?e Neusa Algayer para participar da promo??o
Dia das M?es com Joalheria Esmeralda

32834
meu nome e thomas jeferson de castro so de lajeado nome da minha mae juliana fatima
da silva promocao relojoaria esmeralda e encanto fm

16979
Sou Francyele da Silva Nunes da cidade Guapor? nome da minha m?e ? Diolene da Silva
Nunes patrocinador Joalheria Esmeralda e Encanto

58676
Oi. Posso colocar o nome da minha ma? na promo?ao dia das ma?s. Ana Maria Deconto
de Mu?um. Res joalheria ESmeralda e encanto fm. Obrigado.Meu nome ? Elisabeth
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casagrande

70018
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

56383
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

06263
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

29321
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

54662
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

14031
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

12535
Boa tarde, quero participar da promo??o minha m?e vale ouro Luciane Carine Wust de
Lajeado . Resposta joalheria Esmeralda com Encanto FM.

53213
Bom dia gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro sou Adriani Wust de
Lajeado. Resposta joalheria ESMERALDA COM ENCANTO FM

94652
Filhos: Arthur e Davi Bertoglio.... M?e: Renata Bertoglio....de Lajeado Cora??o da minha
m?e vale ouro. ?tica esmeralda e encanto fm

12775
Oi meu nome ? lucas k.squero colocar m mae na promocao coracao da minha mae
marilene Terto vale ouro joalheria esmeralda e rd encanto

33560
Jonathan Avila de Lajeado colocar minha Mae Keli na promo??o cora??o vale ouro da
Encanto FM relhojearia Esmeraldas

80256
Bom dia Adriano quero colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda,

11144
Sou Claudia Lidiane dos Santos moro em Teut?nia minha m?e Ant?nia Marlene pena dos
Santos encanto e joalharia esmeralda

05586
Oi, meu nome ? G?ssica, coloca minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda

57151
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

26138
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

80354
O coracao da minha mae vale ouro! Willian bouvie mae Vanderleia de fatima bouvie
Encanto fm Joaleria e otica esmeralda dele dale tricolor

70539
Oi sou a Daviane Endler de Roca Sales quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria esmeralda e encanto fm

98821
Oi sou Daniele Endler de Roca Sales e quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria Esmeralda e Encanto FM

35264
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

29157
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

14803
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

82170
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

43540
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

72696
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.
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19021
Ola sou Estela cristiane dos Santos de Forquetinha quero participar da promo??o do dia
das m?es da joalheria esmeralda e encanto fm em nome do meu filho Jo?o Pedro do
Prado.brigada

67682
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

05530
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

36000
Bom dia eu a francieli de cinco anos quero escr a miha mae lenise na prm minha mae vale
ouro coma relogearia esmeralda ea encanto .sou de lajeado.

26359
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

75549
Meu nome ? nelcindo Nunes de Oliveira quero participar d? promo??o minha m?e Vale
Ouro d? relojoaria s ?tico esmeralda coloca Franciele Ta?s da Silva Oliveira

92384
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

32623
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

04870
bom dia eu quero colocarminha esposa na promo??o dia das m?es cora??o da minha
m?e vale ouro com parceria da esmeralda e encanto fm

47046
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

46654
Bom dia ! Sou Lisnei Juliano Winter de Teut?nia e nome da minha M@E ? Dalia Post
Winter . Promo??o da ?tica Esmeralda e Encanto FM

17406
Bom dia , queria participar da promo??o dos dias das m?es minha m?e vale ouro em
parceria com a rejoalheria Esmeralda e Encanto Fm.

00259
Bom dia , sou a Luciane Beatriz Feldens de Colinas tb quero participar da promo??o do
dia das m?es ?tica esmeralda . Liria Lammers no.e da mamis

41306
Oi Tiago quero colocar minha m?e Adelaide Royer na promo??o cora??o d m?e Vale
Ouro, d encanto e joalheria esmeralda, ? a Rosimeire Royer d canudos do Vale!

30181
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

06940
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

74867
Bom dia kauane paulus de lajeado, coloca mamae marioli paulus na promo das mamaes,
encanto fm e joalheria esmeralda. Toca uma turma do pagode

10437
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

18085
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

80454
Bom dia ? Adriana dos santos de S?o Jos? do Herval quero colocar minha m?e na
promo??o das m?es joalheria esmeralda e encanto fm.obrigado 054 996217359.

67589
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

44223
Marcio miguel de borba / m?e Sirlei de borba : cidade lajeado promo??o quem da vale ?
Encanto e joalheria Esmeralda

60808
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

38128
Bom dia teta ? o marcos capitanio de mu?um qero escrever minha m?e iraci capitanio n?o
promo??o joaleria esmeralda encanto fm aqele abra

43044
Patricia ang?lica wathier Da minha m?e - Maristela Alves Pereira Cruzeiro do sul -
Resposta - joalheria Esmeralda e Encanto

96072
Bom dia Eloi cossul de roca sales coloca minha m?e Ilone Cossul na promo??o minha
m?e vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm
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67286
Oi sou Aline de Teut?nia. Quero colocar minha m?e Neide Fritscher na promo??o do dia
das m?es. Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

57848
Oi meu nome ? Ereni Maria Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e joalheria Esmeralda. N? da minha m?e ? Eva da Silva Bello

78243
Ivandro toniolo nome da m?e Ivone m. P.toniolo putinga rs que t? dando ? radio encanto e
joalharia esmeralda

10827
Quero participar da promo??o: ?Quem sorteia um vale-j?ia de R$ 1500,00 para sua m?e?
Resposta: JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

30544
Boa noite eu Ariae Souza Queria escrever minha m?e Ana leticia de Souza de Lajeado na
promo??o da ?tica Esmeralda com encanto efieme

97264
Oi encanto .. Sou Tatiane Sulzbach de fazenda vilanova quero colocar minha m?e na
promo??o da joalheria esmeralda e encanto FM minha m?e Maria Madalena Sulzbach

78509
Ooi aqui ? a Katieli da Silva Kollet quero colocar minha M?e Erenilda da Silva no sorteio
da Joalheria Esmeralda. Cidade: Arroio do Meio

36075
Oi meu nome ? Bruna Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da Encanto
FM e Joalheria Esmeralda.

33265
Oi Thiago aqui ? a Bruna Pechoto Wermann coloca a minha m?e Katia Eliane Pechoto na
Promo??o joalheria Esmeralda e a Encanto FM de Bom Retiro do Sul um beijo para todos
voc

04869
Gabriel Grave de Teut?nia, quero colar minha m?e Marlene Grave na promo??o, com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda

11624
Bom dia leonici bomm de lajeado coloca minha mae Teolina bom na promo?ao minha mae
vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm . manda uma musica pro meu noivo eloi cossul
de roca estamos matiando na escuta da encanto

25649
Maria Eduarda da Silva de Estrela, o cora??o da minha m?e vale ouro! promo??o Encanto
FM e relojoaria Esmeralda o nome da minha m?e ? Ivete Locatelli da Silva.

37492
Viviane Kunzler.MAE noely da silva lajeado Igrejinha Quem te d? um vale presente pra
sua m?e R:?tica esmeralda e ENCANTO FM

16495
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

84146
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

25453
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

64083
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

79896
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

00320
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

74521
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

97981
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

80774
Bom dia gostaria de participar da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro com encanto
FM e joalheria esmeralda minha m?e Celita Grunewald eu sou Ol?via Grunewald somos
de Lajeado

42205
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

41582
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

80239
Merlin eu neuriauler de laj querro escr a minha mae vale ouro a Silvia auler de lj na prm
relogearia esmeralda ea encanto.
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85249
Oi meu nome ? St?fani Garcia e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e j?aleria Esmeralda. Nome da minha m?e ? Ereni Maria Bello

37655
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

47525
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

43097
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

15899
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

58352
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

73642
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

13163
Aqui ? a brenda quero escrever Min a mae ? Luciane Casagranda franchini liga alegre
caravagio mucum Esmeralda e Encanto FM

36862
sou Rafaella Scheidt e quero colocar a minha m?e Clarice Peroraro na promo??o de m?es
joalheria esmeralda somos de Encantado

09717
Oi Jonathan Avila gostaria de colocar minha mae na promo??o minha mae vale ouro
Relojoeira e Esmeralda Encanto F M

46429
Oi bom dia... Quero participar da promo??o dia das m?es... Quem d? esse presente lindo
? joalheria esmeralda... Leila Pazini bom retiro do sul

41732
Meu nome ? Roseli Teresinha da Silva. Sou de lajeado e a m?e ? Ad?lia Maria da
Silva.....resposta. Esmeralda e EncantoFM ????

21342
VIviane Vianini 51996168552-Arroio do Meio/RS M?e: Juraci Maria Santin Vianini
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

72078
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

79224
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

37837
Ola eu maria auler querro escr a minha mae lenise auler de laj minha mae vale ouro com
arelogearia esmeralda ea. Encanto.

44775
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

63371
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

71739
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

88824
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

35823
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

97628
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

89144
Bom dia encanto sou de estrela eu queria botar minha m?e para participa??o da
promo??o relojoaria Esmeralda Encanto FM nome da minha m?e Noracilda Alves da Silva
e o meu nome ? Adair

95610
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.
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69918
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

52454
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

37815
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

11501
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

32693
Ol? sou Adriana scheibel quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale Ouro,
com a joalheria Esmeralda e Encanto FM. Nome da m?e ? Idalina Schmidt. Bjs Meri

23065
Oi sou Eduarda Sauter ? quero botar minha m?e iliane Zanon na promo??o do dia das
m?es. Joalheria esmeralda e Encanto FM

49157
Oii quero colocar minha m?e Silvane Maria Alf na promo??o do dia das m?es, Encanto FM
e joalheria Esmeralda, Lovani Hilgert de Arroio do Meio...

80219
Oi sou Isadora Horn Severo de Lajeado e quero colocar minha M?e Carla Horn na
promo??o Joalheria Esmeralda e Encanto FM . 982560909

66163
Bom dia ?? Nara Bruxel quero colocar minha m?e na promo??o do dia das m?es Encanto
FM Relojoaria esmeralda Liana Majolo

65056
Oi encanto Vit?ria paludo Nova Brescia quero participa da promo??o do dia das m?es com
joalherias esmeralda e encanto FM m?e Viviane Paludo t 983117955

38572
Aqu? ? Alicia de Cruzeiro, coloca minha m?e Jaqueline Alves na promo??o dia das m?es,
relojoaria esmeralda.

39805
Vivi kerber m?e LEONICE kerber 51 995318715 Quem me da um presente do dias das
m?es joalheria esmeralda e Encanto FM. ?? Merlin

78220
Oi Maiana!!! Boa noite! Quero participar da promo??o do dia das m?es da encanto FM e
joalheria Esmeralda sou Viviane Ott de Encantado e minha m?e ? Edite Ferreira ????

75435
Ortenila Avila de S?o Bento queria me colocar na promo??o meu coracao vale ouro
Relhojearia Esmeralda Encanto F M

49523
Boa tarde!!! Meu nome ? Manoel gostaria de que colocasse a minha m?e na promo??o da
joalheria esmeralda. Nome da minha m?e Sofia Muller do Nascimento

24649
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

17167
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

70866
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

96728
Tain? Mattuella de Imigrante, m?e Lizani Johann, quem da um vale joia para a m?e, ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

96391
Oi....sou a Elizabeth pinheiro.minha m?e. E Ledoina pinheiro...promo??o encanto e
relojoarias esmeralda...minha mae vale ouro. .????

08704
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda
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59762
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

80444
Bom dia encanto. ..quero colocar minha m?e Maria Natalina de C. Faleiro na promo??o
joalheira Esmeralda e Encanto Fm....Maril?ia Faleiro. ..Ven?ncio Aires

59235
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

48586
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

16267
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

56863
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

37731
Oi ? a Raquel moreirade lajeado quero colocar minha m?e Marisa moreira na promo??o
joalheria esmeralda e encanto fm valeu sempre na escuta

26611
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

52474
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

07650
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

79066
Juliano Quanz quero colocar minha m?e Claudete Quanz na promo??o Dia das M?es com
Joalheria Esmeralda

90290
ALEXANDRA FERREIRA, quero participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO FM

19152
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

11760
Oiii bom dia ... eu sou a Clarice Correia de Cruzeiro quero participa da promo??o Joalheria
Esmeralda minha m?e vale ouro... nome da m?e idroilda Maria Correia ?????

13355
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

68309
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

91980
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

79519
Bom dia z? e rafa.. sou Henrique coloca minha m?e na promo?ao coracao vale ouro..
joalheria esmeralda encanto fm Cleci maria corso da concei?ao se der toca timbre de
galo????

33365
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

30552
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

19325
Janei Muniz e Iraci Simoni de Roca Sales quero participar dos dias das m?es , com
Joalheria esmeralda e Encanto fm

11586
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

05987
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

68848
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

36235
Sou Thiago Scheidt quero cadastra minha m?e Clarice pegoraro sou de encanto e
joalheria esmeralda um abra?o boa pascoa

23155
Oi bom dia sou a Taty de estrela j? deu o sorteio da promo??o de dia das m?es da
joalheria esmeralda



Nome Nº Promocional Resposta

39715
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

32964
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

19547
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

48419
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

74467
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalharia
esmeralda

79309
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalheria
esmeralda

28863
Bom dia quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM e
joalheria esmeralda. Minha m?e laini schmitz bruinsma. Tiago augusto bruinsma de
lajeado.

33703
Gostaria de por minha m?e Edi stroher de Souza na promo minha m?e vale ouro com
joalheria Esmeralda e ENCANTO FM aqui ? o Mateus Stroher de Souza

27896
Gostaria de colocar minha m?e Iraci Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

45131
Oi sou jeisimara Antunes quero colocar minha m?e no sorteio Minha m?e vale ouro
joalheria Esmeralda Encanto nome dela. Nelci Antunes

90567
O cora??o da minha filha vale ouro m?e dienefer de lima santos mora em teutonia
joelheria esmeralda e encanto

65628
Teta ? o repolho toca surto de amor e p?e minha m?e iraci capitanio na promo??o joaleria
esmeralda encanto fm marcos capitanio de mu?um

71742
Ezequiel Francisco Vieira. Inelde fatima rodrigues de encantado. Resposta? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

43041
Oii aqui ? a Nicole coloca minha mam?e Noeli de souza na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda

73278
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

50809
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

33331
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

92430
Nome: Elizete Fachini Cidade: Capit?o Nome da m?e: Nilse Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

62569
Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. O nome da m?e ? Nelsi dullius Crueiro do Sul. E o nome da filha
? Tacia caroline dullius. Obrigado .??

46687
Gean Marcos schuck de Capit?o, o cora??o da minha m?e vale ouro, Encanto FM e
joalheria Esmeralda. M?e Isolde Schuck

60740
Promo??o O cora??o da minha m?e Vale ouro Quem d? um vale j?ia de 1500 ? a
Joalheria Esmeralda e Encanto Mathias Henrique Scherer - Lajeado e o nome da minha
m?e ? Veridiana Dreifke

54549
Bomm diaaa! Quero participar Promo??o Dia das M?es! Resposta: R?dio Encanto e
Joalheria Esmeralda!!!?? Nome da M?e e presenteada: Leonizia Diel quem est?
mandando: Ros?ngela Diel. Brigaduu!!!
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26206
Meu nome ? Fernanda Sippel e quero colocar minha m?e na promo??o da Encanto junto
com a esmeralda. Nome dela ? Nadir Sippel

94106
Coloca a minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda. O cora??o dela vale ouro, ? a G?ssica quem manda??

85102
Oi, coloca minha m?e Vera Maria Teston, de Progresso na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda. ? a G?ssica que manda??

45531
Bom dia gostaria de participar da promo??o o cora??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. Meu nome ? Nat?lia Marmitt e minha m?e se chama Ol?via
Grunewald. Somos de Lajeado

05692
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

91090
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

14380
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

41928
Oi meu nome ? jeismara quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria
Esmeralda e a r?dio Encanto nome da minha m?e Nelci Antunes de Teut?nia bairro
Canabarro

14245
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

54096
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

74892
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM meu nome ? Gilmar Teston de Progresso

33792
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

02515
Boa tarde, quero perticipar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria
Esmeralda e Encanto.

49359
Oi sou laura brembatti quero partisipar da promosao minha mae vale ouro da joaleria
esmeralda e encanto sou de doutor ricardo A mae leodete brembatti

13102
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

31379
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

83063
Daiana jesecleide Kraemer de Lajeado ..minha m?e Eli Kraemer na promo??o joalheria
Esmeralda e encanto FM

40999
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

76510
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

73630
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

06627
Bomdia merlin eu ana auler de laj querro escr a minha mae vale ouro com arelogearia
esmeralda ea encanto.

48253
Oi, gostaria de colocar minha m?e Hedi M?ller na promo??o da Encanto FM e joalheria
esmeralda, Claudete Lenhardt de Forquetinha

16672
Jennifer Ariele Bender , Lajeado-rs, nome da m?e Fernanda Fabiana Bender Joalheria
Esmeralda e Encanto ????????????

79906
Gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro com Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda pois sou m?e de dois anjos . Isabel Cristina Schmidt DE LAJEADO. 985963937
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99062
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

50004
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

72337
ol?!!! Quero participar da promo??o Minha m?e vale Ouro. A resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM. Sou o Jonas Henrique Gossmann de Canabarro Teut?nia e
minha m?e ? Andr?ia Gossmann.. Grande abra?o.

61631
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

96691
Ta?s Maria Schaurich de Teut?nia Quem vai dar esse present?o ? a encanto e ?tica
esmeralda Nome da m?e Neusa Maria Schaurich

33077
Quero colocar a minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro encanto FM e joalheria
esmeralda.

16181
Coloca minha m?e Aldair da Silva na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

22898
Oi quero participar da promo??o cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria
esmeralda sou Clarice kern e minha m?e ? Maria Eva da Rosa Silva somos de lajeado

27183
Boa tarde ? a Dora almansa .queria colocar minha mae na promocao da joalheria
esmeralda nome dela Dirce goncalves almansa . Sou do montanha lajeado

01283
? a Daniela Martins Pereira, quero colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda, minha m?e Eva Martins Pereira.

68430
Oiiisou a Naty estrela Quero participa da promo minha mae vale ouro joalheria esmeralda
Valeria Regener Theisen

32875
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e relojoaria
Esmeralda , sou a Kamily e minha m?e ? Janete Seidel de Alto Conventos Lajeado

92373
Bom dia queria participar d promo?ao d dia das maes cm encanto fm e joelharia
esmeralda nome d minha mae e Neudir caussi emeu marcia

82811
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e Joalheria
Esmeralda... Nome da m?e: Grasiela Salton Ames quem pede ? a filha:Thavany Luiza
Salton Ames de: Capit

74803
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda,
Encanto FM, meu nome ? M?rcio Valdir Ohlweiler, o da minha m?e ? Marlene Sprandel
Ohlweiler, de Teut?nia, obrigado.

06618
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda
Encanto FM meu nome ? Rafaela Vit?ria Almeida Ohlweiler, o da minha m?e ? Cleusa
Almeida Ohlweiler, de lajeado, obrigada

36907
E quero participar da promo??o cora??o de m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda
e R?DIO encanto Fm. O nome da minha m?e ? Sonia Daltoe e o meu ? vit?ria Daltoe de
capit

49696
Livania Meotti De Mu?um Queria presentear minha m?e deonesta com joalheria
esmeralda e encanto fm

40411

Bom dia Deise Cruzeiro do Sul quero participar promo??o dias das m?es e loja esmeralda
. M?E tr?s letras que devine dedica??o ,amor ,carinho e um amor incondicional dedico a
minha m?e Maria Zalete da Silva so descobrimos o valor de uma m?e quando geramos
um filho tmb sou m?e minha filha Melissa Scheibel tmb faz quest?o que eu participo da
promo??o porque mere?o.encanto melhor r?dio do Vale .

39423
Quem da um vale J?ia de R$ 1.500,00 para a minha m?e ?: ENCANTO E JOALHERIA
ESMERALDA !!

99056
Thomas Jeferson de castro De lajeado m?e Juliana fatima da Silva Relojoeira esmeralda e
encanto fm

53513
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.
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70802
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

82119
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

94513
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

47313
Ooi quero participar do sorteio de dia das maes com encanto fm e joalheria esmeralda, pra
minha mae elenice bortoncello??

55749
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

01141
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

95567
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

72421
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

81047
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

94629
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

22425
Lilian Cerveira de Estrela 981070417 promocao dia das maes tbm joalheria esmeralda e
encanto ...mae salete marques

53384
Bom dia Encanto queria botar a minha m?e na participa??o de da relojoaria Esmeralda
Encanto FM nome da minha m?e no Cacilda Alves da Silva e o meu nome e Adair de
estrela

56261
Bom dia enconto quero participar da promo?ao do dia das m?e com joalheria esmeralda e
encanto. M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s ??

19117
Bom dia...quero participar da promo??o minha m?e vale ouro..com joalheria esmeralda e
encanto... Ana paula schuster rodrigues e mam?e Claudete Schuster de Estrela

86462
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

72442
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

42016
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda Pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

13645
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

73726
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

10446
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

46521
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

66099
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.
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93257
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

21325
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

72718 Oi eu sou a Bianca e queria participar do minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda

30165
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

71021
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

13129
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

69588
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

70077
Aline Fronchetti Mu?um M?e: Sirley Brino Fronchetti Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

66643
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

40391
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

52197
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

61157
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

87704
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

07946
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

62298
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

83271
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

80368
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

43346
Quero participar da Promocao o coracao da minha mae vale ouro Joalheria esmeralda e
encanto Fm

77901
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

02794
?Quem d? um vale-joia de R$1500,00 para sua m?e?? RESPOSTA: Joalheria Esmeralda
e Encanto.

96731
Ol? gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda Encanto
FM meu nome Cleusa Almeida Ohlweiler da minha m?e Irene de Almeida, Lajeado.??

34162
Bom dia .....o cora??o da minha m?e vale ouro...encanto FM e joalheria Esmeralda v?o
dar esse present?o pra minha m?e...sou Gustavo Rauber de Lajeado pra minha m?e
Denise Isolete Appel...
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21911
Coloca minha m?e na promo??o de dia das m?es, a resposta e joalheria esmeralda.
Minha m?e se chama Maria Olivia de Almeida

83193 ?Quem sorteia um Vale-Joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria esmeralda e
encanto

06605 Quero participar da promo??o dos dia das m?es, patroc?nio relogiaria Esmeralda.

63927
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic. Canoas. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

96839
Quero participar da promo MINHA MAE VALE OURO!!!!!! ???? Joalheria Esmeralda e
Encanto Fm.

80331 Boa noite, minha mae leodete maria brembatti vale ouro, joalheria esmeralda e encanto.

74374
Quero participar do sorteio de dia das m?es da encanto e joalheria esmeralda. Sou a
Jaqueline Cordeiro e minha m?e ? Elisabeth Riefel. Somos de Lajeado

43361
Erik milani coloca minha m?e na promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda sabrina
milani de lajeado

Maria Eduarda da Silva de Estrela 46431 O cora??o da minha m?e vale ouro! Promo??o Encanto FM e relojoaria Esmeralda

67632
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bruna
Elisa Mallmann. Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

64686
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic nome da m?e. Filho Jo?o mallmann claic. Canoas

19149
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bernadete
v.mallmann.Estrela. Nome da m?e THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela

97797
Oi Merlin coloca a minha filha Esther Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

35708
Daniel Lu?s Gall Pereira Lajeado Adilce gall Resposta: joalheria esmeralda e ncanto FM
??????

32279 Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria Esmeralda

67385
Bom dia ..quero colocar minha mae no sorteio do kit da joalheria
ESMERALDA...ab?s.claudete de sao bento..

05786
Bota minha mae no sorteio do dia das mae .sandra maria bizarro. Esmeralda e encanto.
Flavio.

98923
Oi Merlin coloca a minha filha Emily Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

07776
Queria participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria esmeralda...nome da
minha m?e ? Josefina Secco somos de Il?polis

57983 Samuel Carlos Kern e Valdeci Kern Lajeado. Encanto e joalheria esmeralda

60080
QUEM D? UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 PARA A SUA M?E? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO Raquel Cristini Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?E: Eloisa
Rosana Ulsenheimer

95481
Quem d? um vale-joia de R$1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto FM
Fernanda Francieli Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?e: Eloisa Rosana Ulsenheimer

65930 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

22378
Quero participar da promo?ao minha m?e vale ouro , joalharia esmeralda e encanto fm ,
Leonara valin ,Mu?um

78753 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

46299
Bom dia quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo bjs

65725
Bom dia!Quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo meu nome Jaqueline Fabris Goncalves de Nova
Br?scia obrigada bjs ??

56654 Caroline Kappes Lajeado Lisane Kappes Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto Fm ??
49093 Flavio bizarro de Estrela.sandra maria bizarro..joalheria esmeralda e encanto fm. Abra

62456
Quero participar da promo??o dia das m?es..com Joalheria Esmeralda e Encanto... M?e
Ana Paula Schuster Rodrigues e filha Thaila Cristina Rodrigues de Estrela
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90817
Oii, quero participar da promo??o dia das m?es joalheria esmeralda. Sou Ana Paula Haas
Renner de Westfalia. Minha m?e Sigrid Juliana Haas.

71005
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

45649
O cora??o da minha m?e vale ouro encanto Fm e joalheria esmeralda sou a Vanda turatti
de Encantado quero escrever minha m?e Jurema MARIA RUSIM TURATTI.

97422
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

34933
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

42489
Meu Nome ? Ot?vio Pedroso Minha M?e Vale Ouro Joalheria Esmeralda E R?dio Encanto
FM, Rosilene Alvariz, Roca Sales (51) 984168646

77754
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

09307
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

85850
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

24185
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

76939 Cora??o da minha m?e vale ouro encanto FM e joalharia esmeralda

50537
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela. Bernadete v.mallmann.Estrela

43335
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
Bernadete vognach mallmann estrela. C?sar Augusto mallmann. Estrela

74737
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Camila m.claic.canoas.
Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

86246
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Jo?o mallmann claic.
Canoas. Nome da m?e Camila Mallmann Claic. Canoas

75614
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Bruna e.mallmann.
Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

42122
Oiii quero participar da promo??o Encanto e joalheria Esmeralda Iv?nia Pinto Minha m?e ?
Iva Pinto Lajeado

92033
Oi teta me p?em na promo??o dia das m?es da joalharia esmeralda e encanto FM ?? ?
Ana Paula Dalmoro de jacarezinho encantado

74537
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

49898
Oi sou Ivani, quero participar do sorteio da jualeria esmeralda e encanto FM minha m?e ?
Neusa do Nascimento Lopes

50017
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

34618
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani Bender Cogo -Lajeado

45380
Cora??o da minha m?e valeu ouro, encanto fm joalheria esmeralda. Nelsi cecilia
mallmann....... mariano mallmann, Lajeado ....

15947 Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria Esmeralda e Encanto.

56996
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda e encanto fm. Nome da
m?e Bernadete vognach mallmann estrela. Filho C?sar Augusto mallmann. Estrela

24133
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm .Enzo
Gabriel muhl,m?e Daniele fuhr

62247
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm.Joao
Miguel muhl,m?e Daniele fuhr



Nome Nº Promocional Resposta

80787
Oi quero participar da promo??o da ?tica e joalheria Esmeralda meu nome ? Suelen
Guarnieri

11340
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro:Joalheria Esmeralda e Encanto. Sou Bia
Schossler Gerhardt. Boa Uni?o Estrela. Minha m?e ? Daniela Cristina Schossler. Estrela.
Obrigada

85178
O cora??o da minha m?e vale ouro Parceria Joalheria Esmeralda e Encanto FM Meu
nome ? D?bora Andr?a Pellenz e o nome da minha m?e ? Clari Tillwitz De Estrela

71604
quero participar da promo??o encanto e joalheria esmeralda o cora??o da minha m?e vale
ouro.mae Cassiane gasparini quem manda gabrieli knob de encantado

82346
Gostaria de participar da promo??o da relojoaria esmeralda MEU nome ? Marcos Linke
Nome da minha m?e Anita flores linke

30828 Patricia hunning estrela sirlei da rosa joalheria esmeralda encanto

69027
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

17279
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

73317
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

46781
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

26587
Quero participar da promo??o da ?tica joalheira esmeralda, encanto FM. MInha M?e Vale
Ouro. Sou Robinson Krumenauer d marques e minha m?e ? Ivete Auler Krumenauer

59168
Quero participar da promo??o das m?es Joalheria esmeralda e a encanto FM Sou Joice
Keil de cruzeiro do sul

70966 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
03527 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

09705
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

14301 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
78264 E quem da esse presente pra gente ? a joalheria Esmeralda e Radio Encanto Fm ????

95951
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

89916 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
20386 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
87985 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
64454 Quem sorteia uma joia de 1500 reais ?joalheria Esmeralda e Encanto FM

70285
Boa noite. Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto. M?e Aracy
Rodrigues, filha Andr?a Rodrigues Cruzeiro do sul

38002
A? Tiagao queria botar minha m?e na promo??o esmeralda e encanto . Sandra Maria
bizarro.valeu

99072
Quero parcipar da promocao encanto e ?tica esmeralda do dia das m?es Minha m?e e
Evanilda de F?tima Ferreira 998408895 eu sou Luciana Ferreira meu numero e
980546281

15665
Promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e
Aldair da Silva. Vera Maria Teston de Progresso

53950
Cora??o da minha m?e vale ouro, joalharia Esmeralda e encanto fm . Vanice greisang......
Benjamin griesang mallmann

56069
Quero participar da promo??o relojoaria Esmeralda e Encanto FM . dias das M?es, meu
nome Ivani Bender Cogo-Lajeado

39798 Sou de Lajeado Felipe Durand relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha

16197
Quero participar sorteio kit Joalheria Esmeralda Marlise p m?e Nair Encatado Esmeralda e
Encanto FM

78791 Ol? quero participar do sorteio da Esmeralda dia das M?es..



Nome Nº Promocional Resposta

20586
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

27538
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

63969
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

92190
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

09884
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues genro
Reinaldo Rodrigues de Souza

94797
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Andr?a Rodrigues
marido Reinaldo Rodrigues de Souza

61218
Minha mae vale ouro da joalheria esmeralda e Encanto Fm nome da minha mae Cacilda
Borba Alvariz. Roca Sales RS

27163 Coloca minha m?e na promo??o da esmeralda.

68115
Minha m?e vale ouro! Joalheria Esmeralda, Encanto FM, Priscila Elisabeth da Silva Pedro
Henrique Berro Lajeado

07999 Minha M?e vale ouro. Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado

53751
Promo??o Encantofm e joalheria Esmeralda. Meu nome ? Gustavo Bazanella e minha
m?e ? a Lisa Bazanella. Valeu.

27283
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (esposa) Andrea Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

78966
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (sogra) Aracy Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

57278 Minha m?e Vale Ouro joareia esmeralda Ana Cristina verruck da Silva

36988
Minha M?e vale ouro Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado Pedro H. Berro Priscila
Elisabeth da Silva

93268
Resposta:Encanto e joalheria Esmeralda. Mam?e,Jurema Ferreira Frohlich Sou Juliana
Ferreira Frohlich Promo??o dia das M?es..

35542
Encanto e joalheria Esmeralda minha m?e Franciele Rutzen de Teut?nia me chamo
Manuella Rutzen da Silva

32940 Encanto e joalheria esmeralda
83184 R: joalheria esmeralda e encanto

55929
Relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha zvirtes Felipe Durand de
Lajeado

20925 Joalheria esmeralda e encanto fm
26214 Joalheria esmeralda e encanto fm
58927 Joalheria esmeralda e encanto fm
46710 Joalheria esmeralda e encanto fm

41880
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

12878
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

02779
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

81679 Joalheria esmeralda e encanto

29075

Bom dia para todos n?s e que possamos aprender viver nossos dias como se fossem o
?ltimo de nossas vidas p?s na verdade o futuro e incerto e s? deus tem o controle sobre
ele... quero escrever minha m?e aurora Marques de Freitas na promo??o do dia das m?es
encanto e joalheria esmeralda e eu nas demais promo??es Cleiton de Freitas de arruda
02090389001 lajeado moinhos



Nome Nº Promocional Resposta

81570

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, M?e Marisa
Delazeri. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria
Esmeralda e Encanto FM

02265

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, Marisa Delazeri.
Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

56613
Bom dia, tudo bem? Sou Helo?sa Bettio de Travesseiro/RS. Gostaria de colocar minha
m?e Marin?s De Maman Bettio no sorteio da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO. Quem sorteia um Vale-joia de R$ 1.500,00 para minha m?e ? a Joalheria
Esmeralda e a Encanto.

45540
Olaa gostaria de participar da promo??o: O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO.
Nome: SILVIA PRESTES MATTES . M?e: SULANI MARIA PRESTES . cidade :
LAJEADO. PERGUNTA: QUEM DA UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 para sua m?e?
Resposta: joalheria esmeralda e encanto.

66497
Bom dia. Sou Patrick Possebon, de Arcoverde - Carlos Barbosa, quero inscrever minha
m?e Juliana Zuanazzi Possebon, na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Quem
d? um vale-j?ia de R$1.500 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

40337
Boa noite Quero participar da Promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lorenzo Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome de minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encantooooo

55674
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lucas Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos : Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

93661
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Marlisa Maria Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ?
Gentilha Arossi Fontana: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

08453

Ol?, meu nome ? Brenda Schmidt Menezes, de Lajeado, quero colocar o nome da minha
m?e Silvana Schmidt na promo??o minha m?e vale ouro. Resposta de quem d? um vale
compras de 1500,00 para minha m?e ?: Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM. Boa
sorte para minha m?e, bjs turma da Encanto

63673
Oi? encanto bom dia sou Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o
do dia das m?es pra minha m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor que compras
de 1500 reais ? ?Encanto FM e joalheria Esmeralda????

47412
Oi meu nome ? Valentina Wulfing sou de estrela e quero colocar minha m?e na promo??o
do dia das m?es o nome dela ? Gilvane luzia dos Santos Wulfing de estrela e a resposta ?
encanto fm e joalheria esmeralda

35736
Oi me nome ? Andr? Elmo Schwingel e sou de Laje3 quero participar da promo??o
Cora??o de M?e vale ouro. Que dA uma joia Nome da m?e Loiva Irimgartd Schwingel.
quem da a joia ? R?dio Encanto FM e Joalharia Esmeralda.

42639
Ol?, sou a Julia Nunes Pinheiro, de Santa Clara do Sul, filha de Rosalda de F?tima
Pinheiro, gostaria de participar da promo??o: Quem d? um vale-j?ia de R$ 1500,00 para a
sua m?e? Resposta: joalheria Esmeralda e radio Encanto. Ab

04690
Boa tarde, meu nome ? Grasiela Viviane Bergmann sou de Lajeado e gostaria de
inscrever minha m?e Noeli Maria Bergmann na promo??o o cora??o da minha m?e vale
ouro. A resposta da pergunta ? joalheria Esmeralda Encanto FM. Obrigada!!! Amu essa
r?dio

72725
Bom dia meu nome ? Lucas Bertoncelli de Souza de Fontoura Xavier gostaria de escrever
minha m?e Suzana Bertoncelli de Souza na promo??o Minha M?e Vale Ouro da Radio
Encanto Fm com Joalheria Esmeralda



Nome Nº Promocional Resposta

35907
Oii! Quero participar da promo??o de dia das m?es. Sou Anamaria Garibotti Lapinscki e a
minha m?e ? Rosele Dalcorso Garibotti. Somos da cidade de Lajeado. A resposta ?
Encanto Fm e Joalheria e ?tica Esmeralda!

40233
Boa tarde. Aqui ? a Candida Dalisa M?ller de Forquetinha, minha m?e ? Jurema Silvestra
M?ller. Quero participar da promo??o Quem d? um vale-joia de R$ 1500,00 para a sua
m?e? Resposta ?: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

05665
Boa tarde Merlin ? o Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela e quero colocar minha m?e
na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro ??Darl?ia Carine Gay e quem da esse
super presente ? joalheria Esmeralda e ENCANTO FM ??

19092
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

96162
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

26591
Boa tarde sou o Ycaro de morais Flores de Fontoura Xavier gostaria de cadastrar minha
m?e Cyntia Regina Pires de Morais na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da
Encanto FM e joalheria Esmeralda.

66730
Cora??o da minha m?e vale ouro,eu vilmare da Silva Santiago , minha m?e Denira da
Silva Santiago de Roca Sales quem sorteia um vale compras no valor de 1,500 reais pra
minha m?e joalheria esmeralda e encanto fm

22376
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

85519
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

13441
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

64257
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

98397
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

16220
Quero participar da promo??o: Cora??o da minha m?e vale ouro. Meu nome ? Eduarda
Lu?sa Noll Forster. De Santa Clara do Sul. Nome da minha m?e ? Greice Ta?s Noll.
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto

45936
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

27472
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

97791
oii aqui ? a camilly Santos da Costa de lajeado olarias quero colocar minha m?e D?bora
Santos da Silva na promo??o de dia das m?es meu cora??o vale ouro com a encanto e
joalheria esmeralda

48201
Bom dia, ? o Arthur de S?o Roque, Palmas quero colocar minha m?e Gisele Aparecida da
Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, porque quem d? um cora??o de
ouro ? joalheria esmeralda e encanto FM
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84086

Bom dia quero inscrever minha mae nelsi weber de venancio aires para participar do
sorteio , quem manda ? sua filha silvani weber de venancio aires . Quem ta o presente ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM e um forte abra?o a tds vcs ai, pois estamos tomando
um chima eu e meu marido Giovani e o lucas que ainda esta no meu ventre mas ja
acompanha vcs abra?os

43331
Oii, sou a Tamara Davies de Lajeado e quero inscrever minha m?e Maria Beatriz de Boer
na promo??o de dia das m?es, quem me um val? j?ia de 1500,00 para sua m?e? resposta
Joalheria esmeralda e Encanto FM

42657
Ola quero inscrever-se na promo??o do dia das m?es.....Sofia de Castro, Arroio do Meio,
M?e V?nia de Castro. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta:
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

50584
Bom dia..aqui ? o Marcos Hillesheim de lajeado. Gostaria de inscrever minha esposa
Karine Hillesheim na promo??o no dia das m?es..cora??o de m?e vale ouro Encanto FM e
joalheria Esmeralda.

83669
Aqui e o Lucas Dalla Vecchia, quero cadastrar minha m?e Delcy Teresinha Dalla Vecchia
pra concorrer na promo??o do dia das m?es, s? podia ser uma promo??o da Encanto e
joalheira Esmeralda.

98332
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

44245
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

92122
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

62005
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e vai adorarrr

91657
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

04645
Oi galera da encanto vcs fazem minha tarde muito mais feliz sou o andrew Henrique
Nunes Jorge e quero colocar minha m?e na promo??o cora??o de m?e vale ouro encanto
e joalheria esmeralda 54 999644439 valeu

96348
Boa tarde meu nome ? Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha
mulher que tamb?m ? m?e na promo??o do dia das m?es.E quem t? dando o presente ? a
joalheria Esmeralda e a Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o??

00584
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

40553
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

36581
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

06250
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

59645
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm
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32744
Bom dia Adriano, quero concorrer ao kit, Tiago Augusto bruinsma de Lajeado, tbm quero
colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda.

32841
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

26376
Oi sou Daiana Cristina Werle de Cruzeiro do Sul quero colocar a minha m?e Maria geneci
da Silva quem sorteia um vale- joia de R$, 1.500, 00 para a sua m?e?, resposta Joalheria
esmeralda e encanto fm

55121
Bom dia meu nome. ? J?ssica da Silva Rosa e quero participar da promo do dia das m?es.
Minha m?e se chama Neusa Tavares Fermino . minha m?e vale ouro encanto FM e
joalheira Esmeralda bjaoo pra vcs

18360
Promo??o: O Cora??o da minha m?e vale Ouro - Alciane Gallon de Anta Gorda - Nome
m?e: Nelci M. Alessio Gallon - Quem d? uma vale-j?ia de R$1.500,00 para a sua m?e?
Joalheria Esmeralda e Encanto

39817
Bom diaaa sou a Jussara Elesabete da fonseca de Venancio Aires quero colocar minha
mae Sibela dos Santos na promo?ao cora?ao da minha mae vale ouro da encanto e
joalheria esmeralda

19378
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

16758
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

56038
Oi bom dia sou Gilvane wulfing de Estrela e quero participar da promocao do dias das
Maes nome dela e Teresinha dos santos de Estrela e a resposta e Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda??????????

65314
Oii ? o Marcos Paulo de Bom Retiro do Sul eu queria colocar minha noiva Giselle Cristhine
Pereira Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto! Valeuuu

44231
Oi Encanto.Sou Larissa Maccalli Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e
Rejane Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

53830
Ol?. Gostaria de participar da promo??o do dia das m?es. Simoni Selma Follmann. M?e
No?mia Elizabeth Follmann. Picada Augusta CRUZEIRO DO SUL. Encanto FM e
Relojoaria Esmeralda. ??

13516
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

28317
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

56174
Bom dia! M?e Lu?sa de Ara?jo Schulte, 35 anos de Lajeado, filho Artur Luiz Schulte, 6
anos de Lajeado. Queremos participar da promo??o do Dia das M?es com a Jolheria
Esmeralda e Encanto FM!

78902
Boa tarde meu nome ? Benjamin Weber de Jesus de arroio de meio gostaria de inscrever
minha m?e Daniela Ant?nia Weber na promo??o quem d? um vale de 1.500,00 joalheria
esmeralda e encanto FM bjos a todos

54506
Boa tarde meu nome ? Gerson Pereira dos Santos quero escrever o nome da minha
esposa Dirce Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da
joalheria esmeralda e r?dio encanto fm
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23147
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es...minha m?e vale ouro.... M?e Cl?udia
Herrmann hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e
esmeralda

72955
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

16512
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

14805
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

00814
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

21157
Oi encanto aqui ? a Andrieli K. de Lima eu gostaria de por a minha m?e Elaine K. de Lima
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto e joalheria e ?tica esmeralda

11154
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

01398
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

61710
Oi aqui ? a brenda Casagranda franchini quero escrever Minha m?e Luciane Casagranda
franchini de liga alegre caravagio mu?um 051996073671a resposta ? joalheria esmeralda
e encanto fm

47735
Boa noite! Sou a Vanessa Sulzbach de Estrela e minha m?e se chama Maria Madalena
Sulzbach. Quem da um vale j?ia de 1.500 R$ para sua m?e? Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda.

07648
Bom dia Meu nome ? Kauana Viana de S?rio RS eu queria colocar minha m?e Marisa
Cristina da Silva Rosa.Na promo??o do dia das m?es. ?Da Encanto FM e Relojoaria
Esmeralda ????

21356
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

80480
Bom Dia ...Meu nome ? Leandro Cristian Kohler e quero colocar a minha m?e Fabiane
Eckhardt de Arroio do Meio na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria
Esmeralda..Porque minha m?e sim vale Ouro... Obrigado...

40489
Meu nome ? Brah?lli eu sou de lajeado quero escrever o nome da minha m?e Dirce
Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e vale oro promo??o joaleria
esmeralda e r?dio Encantofm

47732
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

35601
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

58850
Boa Tarde Sou Emilly Baldissarelli Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro Nome
da minha m?e: Eliane Meotti Baldissarelli Parceria Encanto Fm e Relogiaria Esmeralda

87550
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

54979
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

75609
Bom dia! Sou a Andressa Fedrizzi de Pouso Novo gostaria de colocar minha m?e,
Valentina de Siqueira na promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro , joalheria
Esmeralda e r?dio Encanto...
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43589
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

20294
Boa tarde Marilyn aqui ? a Sarah de Fontoura Xavier queria colocar minha m?e Maria
Cristina da Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
com a encanto FM.Manda a uma m?sica do Marrom five pra ela

19841
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

97419
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

33810
Bom dia teta sou Josiane Silveira de Lajeado coloca minha m?e Denise Nicolini Kussler na
promo??o dia das m?es.O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

48159
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha sogra Rosalina Haubert Pereira
Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e
Encanto! Valeuuu

94582
? o Lu?s Ot?vio Sulidario de Encantado, telefone 997936737, quero colocar minha m?e
Cristiane F?tima Hunning na promo??o do dia das m?es. Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

89985
Nome: Ulyana da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

27061
Nome:Ulysses da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

75414
Boa tarde encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha
m?e Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

44491
Oi aqui ? a lavinia vit?ria gianezini de encantado coloca minha m?e Simone gianezini na
promo??o o cora??o da minha M?E Vale ouro da encanto Fm e joalheria esmeralda

50208
Gerson Lu?s beuren, de Santa Clara do sul, o nome da minha m?e ? Elis?ngela Beuren....
Quem sorteia um vale-joia de r$1.500.00 para sua m?e? ? a joalheria esmeralda e
encanto.

48369
Aqui e a Margarete e a minha m?e ? a Nelci Schmitt de Imigrante, quero participar da
PROMO??O, quem d? mais joias pra sua m?e. Resp. Encanto FM e joalheria
ESMERALDA.

61003
Oi meu nome ? La?s Andressa Gon?alves Bom quero inscrever minha m?e Muriel
Gon?alves dos Santos na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da joalheria
esmeralda

65014
Oi meu nome ? Wesley Leonardo Baum e quero botar a minha m?e Anelise Marlise Auler
Baum na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda

49183
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

82161
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

76168
Bom dia Adriano! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

50581
Liziane Marques Goncalves quero colocar minha mae Salete Marques de Sao Gabriel pra
participar da promocao minha mae vale ouro...resposta joalheria e otica esmeralda e
encanto fm...??????

43872
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

23904
Benjamin Weimer Jacinto de Teut?nia quer cadastrar a Mam?e Sibele Cristina Weimer na
promo??o de Dia das m?es. Quem da esse vale para minha m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto FM. ????????????????
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58230
Bom dia ...meu nome ? R?mulo Cucioli gostaria de colocar minha m?e Rejane Cucioli de
Mucum na promo??o do dia das m?es. Obrigada. Promo??o ?tica esmeralda e ENCANTO
FM

65228
Laura Yasmin Scherer do Jardim do cedro lajeado quero colocar minha m?e Elaine
Loraine kollet do Jardim do cedro participar da promo??o do dia das m?es esmeralda e
encanto fm

04384
Oiii! ? eu bora l? minha m?ezinha querida tamb?m tem que estar nessa promooo!
CRISTINA ROSA DOS SANTOS CIDADE ALTA. VEN?NCIO AIRES joalheria e ?tica
esmeralda!!!! BJS ? TODOS D? ENCANTO

98720
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

12961
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

39985
Oi aqui ? o Pedro Augusto Gianezini de Encantado coloca minha m?e Simone Gianezini
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da Encanto FM e joalheria esmeralda

57571
aqui eh o Lucas de Lajeado. queria participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO pra minha m?e Marie Jane Martins. E a resposta eh: JOALHERIA
ESMERALDA e ENCANTO FM(A melhor)

00512
Bom dia tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

94964
Sou o Fernando Henrique dos Santos de Mu?um quero p?r a minha m?e Marilaine Silva
dos Santos na promo??o das m?es quem sorteia um vale j?ia ? joalheria esmeralda e
encanto

33180
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria e ?tica Esmeralda.

44101
Bom dia Teta! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

15259
A Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

53021
Bom dia !Aqui ? o Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha m?e
na promo??o do dia das m?es .Quem t? dando o presente ? a joalheria Esmeralda e a
Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o .??????????????????

41521
Regina Schneider de Arroio do meio. Quero colocar minha m?e Marlise limberger na
promo??o do dia das m?es. O cora??o da minha mae vale outro, joalheria esmeralda e
encanto fm

49069
O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO NOME: Dani Cristina Girardi. CIDADE:
Marques de Souza. Quem d? um vale J?ia de R$1.500,00 p/ a sua m?e? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO FM. Nome da minha m?e: INGRID GIRARDI.

01180
Bom dia, Sibele Cristina Weimer de Teut?nia, quero inscrever minha m?e Lisane Weimer
na PROMO??O minha mae vale ouro. Quem da esse presente? Joalheria esmeralda e
Encanto FM. Feliz P?scoa a todos com muita luz, respeito e empatia com o pr?ximo!
Abra?os.

36103
Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos Quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

39055
Bom dia. Quero participar da promo??o das m?es. Sidnei Netto Roca Sales m?e Eva da
Silva Netto. Quem sorteia 1500$ pra m?e. Encantado Fm e Joalheria Esmeralda. Bkss

28241
Quero colocar minha m?e na promo??o sou Joni abrantes de lajeado minha m?e Maria
Elaine Grillo Abrantes quem da super presente dia das m?e e Joalheria Esmeralda e
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Encanto FM.

11517
Oi meu nome ? ANa julia casagrande de mucum. Quero colocar minha mae na promo?ao
do dias das maes. Elisabeth casagrande. Resposta relojoaria esmeralda e encanto fm. Bjs

83546
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mais de Moraes eu quero colocar a minha m?e no sorteio
da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da encanto e joalheria esmeralda. Minha
m?e ? a Rosa Maria Mais.

78450
Clarice Regina Sauter Cidade: Lajeado - RS M?e: Marlise Teresinha Johann Sauter
Pergunta quem d? um vale j?ia de 1.500,00 reais? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto

59886
Bom dia Adriano tudo bem aqui ? a Amanda Emanuelle Sgarbi de Teut?nia quero
participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ourocom a joalheria Esmeralda e
Encanto Fm o nome da minha m?e ? Liliane Denize Ledur obrigada

44550
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

43464
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

09070
Boa tarde ENCANTO AQUI ? o Douglas de Amorim Rockenbach de LAJEADO COLOCA
minha M?E na PROMO??O CORA??O de m?e vale ouro com ENCANTO e joalheria
esmeralda obrigado. A m?e ? SANDRA MARIA DE AMORIM ROCKENBACH

26711
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha m?e Maura Cerlene da Silva pra
participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto!
Valeuuu

19632
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

59651
Bom dia encanto. Sou Maria Guralski de Encantado quero colocar minha m?e Gabriela
Guralski na promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalheria esmeralda.minha m?e
vale ouro??

70584
Bom dia Merlin ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha m?e Ivone
terezinha kunzler na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto
Fm

43537
Oi sou gustavo saldanha aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

17882
Oi sou joao pedro saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

35812
Quero participar da promocao dia das maes...meu nome Liziane Marques Goncalves.
Minha mae Salete de Fatima marques...resposta: encanto e joalheria esmeralda

47921
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

16602
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

48774
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

87906
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

74173
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda
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49287
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

82871
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

07354
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

93388
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

98130
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

60376
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

34910
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

47200
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

61557
Elenice herrmann de lajeado s?o bento quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

71013
Oi sou brayan saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

86255
Minha m?e Carolina Rosa Bert? foi a j?ia mais preciosa que j? tive na vida...Elenita Bert?
da Silva Lajeado-RS , quem d? um vale j?ia ? JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

89799
Bom dia Tudo bem...Sou a Danimara Both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm..toca anitta..grande abra

82531
Bom dia Tudo bem sou a danimara both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm...toca Matheus e Luan.. grande abra

69802
Ol?, sou Lu?sa Primaz de S?rio/RS e minha m?e ? a Ivoni Teresinha Mantelli Primaz
Quem d? um vale-joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto.

68249
Bom dia, Eduarda Portaluppi de Morais de Vespasiano Corr?a, queria colocar minha m?e
Suzana Maria Portaluppi na promo do dia das M?es! JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO V?O DAR ESSE PR?MIO PRA ELA. Valeeeeeeu ????????

42417
Ol? Encanto , coloca minha m?e Maria Noeli Feil De Lajeadona promo??oQuem Sorteia
um vale j?ia de 1.500,00 para sua m?e ?: Resposta: joalheria Esmeralda e Encanto.
Ivanete Marin?s Feil Lajeado.

14352
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

51487
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

41064
Bom dia!!!????sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia das
m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda!!!????

31347
OI Merilin bom dia.....tudo bem?Ainda da pra inscrever minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

11139
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

11648
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

74884
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

29022
So Rafael Sartori Schneider nome da minha mae nadir Sartori Schneider quero participar
da promo??o o cora??o da minha mae Vale oro joalheria esmeralda e encanto fm
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47461
Boa tarde sou a Tacia caroline dullius de cruzeiro do sul e gostaria de participar da
promo??o de promo??o minha m?e vale ourocom joalheria esmeralda e encanto FM.
Nome da m?e ? Nelsi dullius. Obrigado ??

45624
Boa Noite!!! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o!!!

96235
Bom dia teta ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha esposa lisane
In?s Spies na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto Fm
quero que toque a m?sica de duduca e dalvan jantar com jesus

10712
T? de castigo ent?o T? sem meu celular por isso estou usando o celular dela para
coloc?-la na promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

19798
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o dah Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o! !! E tamb?m dar os parab?ns pra ela, que est? de anivers?rio hoje! !! Amo ela
muito! !!

45523
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

93583
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

27153
Oi sou monike da Silva Ferreira de Roca Sales e quero colocar minha m?e Catia Lisiane
da Silva na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda e encanto FM

38911
Sou a Lu?se Cordeiro dos Santos, de Lajeado, quero inscrever minha m?e Jaqueline
Cordeiro na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria Esmeralda.

91713
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

87529
Boa tarde quero participar da promo??o do dia das m?es a minha m?e ? Adiles Bele
Desengrini de Arvorezinha. Resposta Encanto F M e joalheria Esmeralda.

73822
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

38914
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

49087
Boa tarde sou Salete Gabiatti de Lajeado RS minha m?e chama-se Graciosa Georgina
Zatt Quem da Vale Joia de RS 1.500 00 p sua m?e ? JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO

44835
Oi sou ? Neuza Rodrigues aqui da linha argola quero participar da promo??o dia das m?es
minha m?e vale ouro da r?dio encanto fm e relojoaria esmeralda obg

25169
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

38886
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es. M?e Cl?udia Herrmann
hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e esmeralda

27366
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Giovana Rodrigues de
lajeado nome da m?e Angela Rodrigues resposta joalheria esmeralda e encanto

94971
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

07136
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda
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69784
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

09324
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

18850
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

21272
Meu nome ? Gerson e quero escrever o nome da minha esposa Dirce Antunes despessel
na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto
fm

50388
Boa tarde, quero colocar minha m?e Luciane Carine Wust de Lajeado, na promo??o
minha m?e vale ouro, Felipe Miguel Maier. Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto
FM.

50198
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

32412
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

62036
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

25082
Oi encanto, sou Gabriel Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

61434
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

09497
Eu Gabriela Luiza Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

47888
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

07059
Bom dia! Gostaria de escutar uma m?sica do atitude 67, Vem.. E participar da promo??o
minha m?e vale ouro.. da encanto fm e relojoalheiria esmeralda m?e Terezinha Comim
Corso, Jana?na In?s Britzke de Teut?nia

05733
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

58600
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

26858
Boa noite sou o Mois?s Paulo Fontana minha m?e ? Ilse Maria Fontana, gostaria de
participar da promo??o do dia das m?es, com a Joalheria Esmeralda e Encanto FM

51256
Oi entanto, sou Lorena Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

52183
Meu nome ? Brah?lli dos Santos eu quero botar minha m?e Dirce Antunes Despessel na
promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

54011
Eu Luana Beatriz Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

90168
Bom dia feliz P?scoa sou laudinor kunzel de encantado rs quero cadastrar minha m?e
ialca maria poro na promo??o do dia das m?es joaleria esmeralda.

43897
Sou Michele Lodi de lajeado quero colocar minha mae Gloria Rigoni Lodi na promocao
Cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda.

41541
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

63990
M?nica Tainara Schmitz, Lajeado-RS, coloca minha m?e M?rcia Aparecida Matielli
Schmitz na promo do Dia Das M?es e a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM, a
melhor do vale
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90629
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Bom final de semana. Abra?os. Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

08826
Ol? aqui ? a Thaila De Conto! Sou de Encantado inscreve minha m?e Viviane Camini De
Conto na promo??o Cora??o de M?e vale ouro joalheria esmeralda e Encanto FM

07981
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

29515
Oi ? o Erick Zacarias da SilvaQuero colocar minha m?e CLEONISE MARIA MENEGHETTI
DA SILVA na promo??o meu cora??o vale Ouro da joalheria esmeralda encanto FM
obrigado

36193
Boom dia, meu nome ? Tais Trojaike Lajeado e quero por minha m?e Marisa Trojaike na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Joalheria esmeralda e encanto fm

02953
Franciele M?ller de Estrela quero colocar minha m?e Silvane M?ller na promo??o cora??o
da minha m?e vale ouro sorteado pela Joalheria Esmeralda e Encanto fm

36651
Oiii...Sou MARJANA BORSATTO quero colocar minha m?e LOIVA BORSATTO de
TRAVESSEIRO na promoc?o,MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E OTICA
ESMERALDA E ENCANTO FM.

05978
Sou Rafaella Scheidt e Thiago Scheidt e queremos colocar a minha m?e Clarice Peroraro
participar da promo??o dos dia das m?es joaleria Esmeralda

12277
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

55502
Boa noite sou Marlei Rodrigues da Silva, minha m?e Nelci Birck da Silva, quero participar
da promo??o dos dias das m?es com Joalheria Esmeralda e Encanto FM,

27250
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

62665
Boa tarde .Aqui ? o Vilson Jandir Stoorck de Lageado.Quero por a minha M?e na
promo?ao ,o cora?ao da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

05700
Oi m chamo C?tia Haas d Canudos do vale nome da minha m?e Irene Haas e quem t da a
j?ia o cora??o de ouro ? Encanto FM e Joalheria Esmeralda

59663
Sou Gustavo Rauber..quero colocar minha m?e... Denise Isolete Appel ...na promo??o do
dia das m?es...uma promo??o encanto e joalheria Esmeralda

24702
Bom dia nos cristian Agatha e julia de capit?o queremos botar nossa m?e graziela da silva
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

30783
Boa tarde sou gabrielly Vit?ria kern quero colocar minha m?e Clarice kern na promo??o
cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria esmeralda

21098
Boa noite pessoal eu sou Ol?vio C?sar Pazini. De Roca Sales quero minha M?e Lorena
Pazini na promo??o da R?dio Encanto com Relojoaria Esmeralda! Gosto de todas as
m?sicas tocadas a? desejo a todos uma boa noite!

34199
Oi meu nome ? Bianca Bello Garcia Rodrigues, sou de Teut?nia e quero participar da
promo??o de dia das m?es da Encanto FM e joalheria Esmeralda. O nome da minha m?e
? Ereni Maria da Silva Bello.

78671
Eu vinicius windberg de lajeado,quero colocar a minha mae vanderleia scheibler,na
promocao de dia das maes da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

28157
Ketlyn de Morais schmitz lajeado rs Deise Tatiane dos Santos de Morais quem sorteia um
Vale joia de 1.500,00 para sua m?e jalheria Esmeralda e encanto

39933
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

37271
Charles Henrique suptitz de lajeado quero coloca minha m?e Permela Suptitz na
promo??o minha m?e vale ouro. E a resposta ? joalheria esmeralda e encanto
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55016
Boa tarde sou o Bernardo zanus quero inscrever minha m?e Sandra Alves da luz pra
participar da promo??o cora??o de ouro da joalheria esmeralda e da r?dio encanto, somos
de sinimbu , abra?o pra todos os ouvintes da r?dio. Toca Lucas Luco ou a m?sica
perfeitinha

91190
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

89455
Oi Tiag?o!! Tudo bem, aqui ? o Vinicius de Teut?nia, coloca minha m?e Sandra Beatriz
Horst da Costa na promo??o Encanto Fm joalheria Esmeralda

09028
Oi bom dia sou Mauri de roca Sales quero colocar minha m?e na promo??o minha Vale
Ouro Maria Terezinha de Medeiros relojoaria esmeralda e encanto FM valeu toca uma
m?sica da banda sentinela passarela

81358
Ol?! Quero participar da promo??o do dia das m?es!Eduarda Bergonci, Progresso, m?e
Luci Maria Bergonci! Resposta: Joalheria esmeralda e Enconto !

33352
Alex. ..Alexandre. .e alexsandro de capit?o queremos botar nossa m?e Adriana friederich
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

45349
Bom dia, Adriano sou Ivanete Marin?s FeilLinke, Lajeado,Quero colocar minha m?e Maria
Noeli FeilL promo??o da Encanto e Relojoaria Esmeralda.Grande abra?os a vcs da nossa
querida r?dio Encanto.

16164
Bomm diaa.Sou LAERSON HENDGES quero colocar minha m?e LONE HENDGES de
CAPIT?O na promo??o MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E ?TICA
ESMERALDA e ENCANTO FM.

41198
OI Tiagao boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

54175
oi Thiago ? a Cris couto de Lageado quero deixar o nome da minha m?e Rosa couto pra
participar da promo??o da encanto e relojoaria esmeralda

24146
Meu nome ? Vera Maria Teston de Progresso gostaria de por minha m?e Aldair da Silva
na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM

70714
OI Merilin bom dia.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

90369
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

27099
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

07366
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

96347
Bom dia, r?dio Encanto, sou Ivanete Lajeado toca m?sica do Gustavo Lima.. quero
participar da promo??o dia das m?es da Relojoaria Esmeralda , minha m?e Maria Feil.

39376
Tiagao..boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

62869
Filha Raissa KAUANY KAFER VIEIRA MAMAE LUCIANE ISABEL CRISTINA KAFER DE
ARROIO DO MEIO. MINHA M?E VALE OURO. JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO
FM

23597
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

02042
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro



Nome Nº Promocional Resposta

68570
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

83261
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

26744
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

99353
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

04359
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

60944
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

78024
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

32517
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

00877
Ol? sou Jeferson Eckhardt de Arroio do Meio e quero inscrever minha m?e Ademilde
Eckhardt da promo??o da encanto FM e joalheria esmeralda

15296
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

87533
Boa noite Tiagao! Quero escutar a musica do Pinfloid. Coloca minha esposa Lenise Auler
na promocao do dia das Maes da joalheria esmeralda e encanto. Lajeado.

04751
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

96561
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

73426
Boa tarde sou o Eduardo sulidario de encantado queria botar minha m?e na promo??o
minha m?e vale ouro da encanto fm e joalheria esmeralda minha m?e ? a leda sulidario

38104
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

47131
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

18775
Ol?.. sou o Diego Fontanive de lajeado.. quero colocar minha m?e F?tima Fontanive na
promo??o vale ouro.. quem da ? joalheria esmeralda e Encanto fm

54269
Sou Igor fontanive de lajeado quero colocar a minha m?e F?tima Fontanive na promo??o
minha m?e vale ouro.. Quem da ? joalheria esmeralda e encanto fm

88330
Edirleine Freitas da Siva Encantado RS Francisca Freitas da Silva *Quem d? um vale-joia
de R$1500,00 para sua m?e? - Joalheria Esmeralda e Encanto

72951
Boa tarde! Aqui ? a Valentina Rodrigues da Silva de Arroio do Meio e quero participar da
promo??o do Dia das M?es da Joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e ? a Eliane
Rodrigues da Silva
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59044
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto.fm e joalheria esmeralda vcs s?o top sou o Andrew
Henrique Nunes Jorge

63321
Eduarda thais scherer do Jardim do cedro quero colocar minha m?e Elaine loraine kollett
na promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

05514
Bom dia enconto M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s quero participar da
promo?ao do dia das m?es com com joalheria esmeralda e encanto minha m?e se chama
Iva de freitas de bela vista do f?o marqu?s de souza ??

66411
Boa tarde Encanto !!!sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria Esmeralda o nome da minha m?e ? Viviane Ott
????

59668
Leonardo Bergmann de canudos do vale e a Marli Bergmann quem sorteia um vale-joia de
R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto

44891
Oi quero colocar minha m?e na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro e quem da
esse super presente ? ENCANTO FM E JOALHERIA ESMERALDA o nome a minha m?e
? Orvani Elauterio de Estrela, sou Darl?ia Carine Gay ??

29280
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

83266
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

46933
Bom dia ,M?rcio Rech de Lajeado quero colocar minha m?e Del?zia Cruz na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro ,Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

97850
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

66527
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

73677
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

97203
Oi bom dia ? o Bruno zenatti gostaria de participar da minha m?e vale ouro o nome dela ?
Sandra zenatti encanto e joelharia esmeralda

70886
Bom dia, quero colocar minha m?e Evoni Back Wust na promo??o da m?es . Luciane
Carine Wust de Lajeado, Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto FM.

34622
Bom dia ? andreia fagundes de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro Loreci fagundes joalheria esmeralda e encanto obrigado

75228
Sou Victor ricarttis minha m?e ,Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!

03404
Sou vit?ria de Borba minha m?e Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado ,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!!

35499
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto e joalheria esmeralda vcs s?o 10 sou andrew Henrique
Nunes Jorge

90525
Boa tarde ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ? 1000

90937
Bom dia! Quero participar da promo??o do dia das m?es... O cora??o da minha m?e vale
ouro! Promo??o Encanto FM e Joalheria Esmeralda!

27567
Boa tarde gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha mae vale ouro e quem
da o presente eh Encanto fm e loja Esmeralda. Sou Shauam Antony Eckert Siebra. E
minha m?e Evelin Emanuele Eckert de Lajeado.

95277
Boa noite encanto sou a Tain? dos santos de Lajeado p?em minha mae S?nia Friedrich na
promo??o minha m?e vale ouro da esmeralda e a encanto
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87498
Oi eu sou a Djenifer de marques de Souza quero colocar minha m?e Rejane de Castro na
promo??o minha M?e Vale ouro ?tica esmeralda

00993
Ol? dia! Sou vit?ria Gabriela de Borba quero homenagear minha m?e VANESSA DE
F?TIMA RICARTTIS, A ENCANTO E JOALERIA ?TICA ESMERALDA!!!

33381
Boa tarde.Aqui ? o Vilson Jandir Storck quero por a minha M?e na promo?ao ,o cora?ao
da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

34630
Bom dia!! Sou Geovana Prates Kersting, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates.
A resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

19769
E a Francine Joris bota a minha m?e Renata Schneider de roca sales minha m?e vale
ouro patroc?nio encanto fm e joalheria esmeralda

87651
Bom dia Adriano !!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es da encanto FM e joalheria Esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

22960
Sou Rafael Maziero de Colinas e quero participar da promo??o quem da mais j?ias pra
sua m?e, resp encanto FM e joalheria esmeralda, pra minha mae Fabiana Maziero...

92721
Sou joao vitor da rosa nascimento Queria colocar a minha m?e camila oliveira da rosa
nascimento na promo?ao da joalheria esmeralda e encanto fm

82005
Bom dia ..sou Marcos Linke Links de S?o Bento..quero colocar minha m?e Anita Flores
linke na promo??o ?tica e relojoaria Esmeralda e encanto na promo??o quem da um vale
brinde de 1.500 reais

56042
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

71581
Bom dia ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e vale
ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ?SA PARCERIA ? 1000

48416
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

15710
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

16472
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

77696
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

98977
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

63406
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

75546
Sou Franciele Dammann quero colocar minha m?e Andr?a Dammann na promo??o o
Cora??o da minha m?e vale ouro, da joalheria Esmeralda e Encanto FM

65504
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

37083
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

72750
Sou Daniel Henrique de cruzeiro do sul Tenho 8 anos queria colocar minha m?e Joice Keil
na promo??o Resposta joalheria esmeralda e encanto FM

36391
Oii ? a julia Stacke e quero participar da promo o coracao da minha mae vale ouro , quem
da essa promo ? a encanto fm e esmeralda

47979
Boa tarde, ? Roberto Ledur de estrela, coloca minha esposa Jordana canan de lima na
promo??o do dia das m?es ,joalheria Esmeralda e Encanto, valeu abra

39795
Boa tarde !!??sou Viviane Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e
vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Edite Ferreira obrigada! ????

07205
Bom dia!! Sou Guilherme Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

38505
Sou Vin?cius windberg de Lajeado, quero colocar a minha m?e vanderleia scheibler na
promo??o da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!
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30733
Eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio dos dias das m?es da joalheria esmeralda.obg

34772
Quero colocar minha m?e janice johner na promo??o minha m?e vale ouro abra?o
Janaina johner radio encanto e joalheria esmeralda

33782
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

18232
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

35766
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

67164
Merlin eu maria aler de cete anos querro clca minha mae Lenise auler de laj na prm o
coracao vale ouro cm a relogoaria esmeralda e a encanto.

52862
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

55536
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

54815
Oiii.Sou ALINE GODOY quero colocar minha m?e MARLISE GODOY de TRAVESSEIRO
na promo?ao MINHA M?E VALE OURO com JOALERIA ESMERALDA e ENCANTO FM.

75823
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

48257
Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e vale ouro.Daniele fuhr de
estrela.Mae Dirci Maria fuhr. Joalheria esmeralda e encanto fm.?

20881
Boa tarde Merlin s? na faxina aqui e no som da encanto FM quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e r?dio encanto FM m?e Ilse Miller ? a Jandira
Ruschel de Santa Clara do Sul bjs????

57828
E colocar minha m?e Clarice Becker. Lajeado na promo??o minha m?e vale ouro quem da
encanto FM e joalheria Esmeralda

04300
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

92463
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

06244
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

20011
Bom dia!! Sou Gabriel Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

08935
Promo??o dia das m?e o nome da minha m?e e Marlene Petry e o meu ? Kau? J?nior
hentges Radio encanto FM e joalheria esmeralda Arroio do Meio

83941
Bruna Moraes Spegiorini colocar minha m?e Scheila fabiane moraes spegiorini no sorteio
minha m?e vale ouro joalheria esmeralda encanto FM

18988
Boa tarde encanto sou a Tain? de Lajeado p?em minha m?e S?nia Friedrich na promo??o
do dia das m?es dos 1.500,00 da esmeralda e encanto

72341
Oi tudo bem? Inscreve minha m?e L?cia de Moraes Fumagali promo??o o cora??o da
minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigada ?mily Moraes da
Rosa Ven?ncio Aires

59488
Oi M?rilin coloca a minha m?e Joseane Lassen Polis na promo??o o cora??o da minha
m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda, filhas Emily e Esther Polis, Lajeado ,
telefone 997441872 bjosss ????

84493
Oi sou a Djenifer Ta?s de Castro Busch de Marques de Souza quero colocar a minha m?e
na promo??o dia das m?es otica esmeralda quero ouvir Eduardo Costa olha a

09425
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

32239
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda
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20885
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

81131

Oi Boa tarde gostaria de me escrever na promo??o e minha m?e miga beb? ? pequena s?
podia ser ? encanto e joalheria esmeralda aqui ? a luciane Casagranda franchini ? minha
maezona?Maria Barrosi casagranda liga alegre caravagio mu?um telefone 051996073671
bjs e uma boa pascoa

60680
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

88337
??sou wellinton erick de Araujo padilha gostaria tambem como o meu irmao colocar o
nome da nossa mae na promocao da Esmeralda e encanto fm.Maria Julia de Araujo
padilha.998865541.lajeado

18724
Cleomar Avila de Lajeado colocar minha mae Ortenila Avila que o cora??o dela vale ouro
da promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto F M

91414
Bom dia Meu nome ? Ruan tenho 8 anos sou de Estrela quero coloca minha mam?e na
promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM Nome da minha m?e
? Eliziane Queiroz da silva bjo p vcs n?s estamos sempre escutando a r?dio do

23109
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

52506
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

09646
Quero participar da promo??o das m?es...o cora??o da minha m?e vale ouro....uma
promo??o da encanto FM e joalheria Esmeralda....meu nome e Gustavo Rauber pra minha
m?e Denise Isolete Appel

58876
Eu Raffael Xavier de Aquino gostaria de inscrever minha m?e Fabiana Xavier na
promo??o do dia das m?es De Lajeado Esmeralda e Encanto FM

19671
O nome da minha minha e glaci FERREIRA e meu nome e ALEXANDRA FERREIRA O
cora??o da minha m?e vale OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO fm

14412
Oi quero colocar minha m?e Leila Pazini pra participar da promo??o dia das m?es. E
quem d? o presente ? joalheria esmeralda e Encanto FM... Ariella Pazini Viegas...

74486
Quero colocar minha m?e Rosa Formehl no sorteio, quem te da um present?o no dia das
m?es? A resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm- Roseli Formehl -Lajeado??

38332
Juliana C. D. Quanz quero colocar minha m?e Neusa Algayer para participar da promo??o
Dia das M?es com Joalheria Esmeralda

62670
meu nome e thomas jeferson de castro so de lajeado nome da minha mae juliana fatima
da silva promocao relojoaria esmeralda e encanto fm

95368
Sou Francyele da Silva Nunes da cidade Guapor? nome da minha m?e ? Diolene da Silva
Nunes patrocinador Joalheria Esmeralda e Encanto

96160
Oi. Posso colocar o nome da minha ma? na promo?ao dia das ma?s. Ana Maria Deconto
de Mu?um. Res joalheria ESmeralda e encanto fm. Obrigado.Meu nome ? Elisabeth
casagrande

66970
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

87831
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

02405
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

86981
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

96767
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto
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86346
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

05969
Boa tarde, quero participar da promo??o minha m?e vale ouro Luciane Carine Wust de
Lajeado . Resposta joalheria Esmeralda com Encanto FM.

69108
Bom dia gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro sou Adriani Wust de
Lajeado. Resposta joalheria ESMERALDA COM ENCANTO FM

45835
Filhos: Arthur e Davi Bertoglio.... M?e: Renata Bertoglio....de Lajeado Cora??o da minha
m?e vale ouro. ?tica esmeralda e encanto fm

90462
Oi meu nome ? lucas k.squero colocar m mae na promocao coracao da minha mae
marilene Terto vale ouro joalheria esmeralda e rd encanto

78534
Jonathan Avila de Lajeado colocar minha Mae Keli na promo??o cora??o vale ouro da
Encanto FM relhojearia Esmeraldas

78074
Bom dia Adriano quero colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda,

11347
Sou Claudia Lidiane dos Santos moro em Teut?nia minha m?e Ant?nia Marlene pena dos
Santos encanto e joalharia esmeralda

59665
Oi, meu nome ? G?ssica, coloca minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda

58293
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

72028
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

48002
O coracao da minha mae vale ouro! Willian bouvie mae Vanderleia de fatima bouvie
Encanto fm Joaleria e otica esmeralda dele dale tricolor

77017
Oi sou a Daviane Endler de Roca Sales quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria esmeralda e encanto fm

63442
Oi sou Daniele Endler de Roca Sales e quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria Esmeralda e Encanto FM

71112
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

29524
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

73088
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

29989
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

49195
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

35597
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

44401
Ola sou Estela cristiane dos Santos de Forquetinha quero participar da promo??o do dia
das m?es da joalheria esmeralda e encanto fm em nome do meu filho Jo?o Pedro do
Prado.brigada

23681
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

73929
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

07071
Bom dia eu a francieli de cinco anos quero escr a miha mae lenise na prm minha mae vale
ouro coma relogearia esmeralda ea encanto .sou de lajeado.

19050
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

70090
Meu nome ? nelcindo Nunes de Oliveira quero participar d? promo??o minha m?e Vale
Ouro d? relojoaria s ?tico esmeralda coloca Franciele Ta?s da Silva Oliveira
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74041
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

06881
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

72495
bom dia eu quero colocarminha esposa na promo??o dia das m?es cora??o da minha
m?e vale ouro com parceria da esmeralda e encanto fm

61023
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

03649
Bom dia ! Sou Lisnei Juliano Winter de Teut?nia e nome da minha M@E ? Dalia Post
Winter . Promo??o da ?tica Esmeralda e Encanto FM

58842
Bom dia , queria participar da promo??o dos dias das m?es minha m?e vale ouro em
parceria com a rejoalheria Esmeralda e Encanto Fm.

66992
Bom dia , sou a Luciane Beatriz Feldens de Colinas tb quero participar da promo??o do
dia das m?es ?tica esmeralda . Liria Lammers no.e da mamis

04677
Oi Tiago quero colocar minha m?e Adelaide Royer na promo??o cora??o d m?e Vale
Ouro, d encanto e joalheria esmeralda, ? a Rosimeire Royer d canudos do Vale!

57455
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

51292
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

82751
Bom dia kauane paulus de lajeado, coloca mamae marioli paulus na promo das mamaes,
encanto fm e joalheria esmeralda. Toca uma turma do pagode

68803
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

10957
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

41045
Bom dia ? Adriana dos santos de S?o Jos? do Herval quero colocar minha m?e na
promo??o das m?es joalheria esmeralda e encanto fm.obrigado 054 996217359.

40831
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

18063
Marcio miguel de borba / m?e Sirlei de borba : cidade lajeado promo??o quem da vale ?
Encanto e joalheria Esmeralda

04274
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

30073
Bom dia teta ? o marcos capitanio de mu?um qero escrever minha m?e iraci capitanio n?o
promo??o joaleria esmeralda encanto fm aqele abra

47587
Patricia ang?lica wathier Da minha m?e - Maristela Alves Pereira Cruzeiro do sul -
Resposta - joalheria Esmeralda e Encanto

77363
Bom dia Eloi cossul de roca sales coloca minha m?e Ilone Cossul na promo??o minha
m?e vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm

60062
Oi sou Aline de Teut?nia. Quero colocar minha m?e Neide Fritscher na promo??o do dia
das m?es. Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

96782
Oi meu nome ? Ereni Maria Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e joalheria Esmeralda. N? da minha m?e ? Eva da Silva Bello

20464
Ivandro toniolo nome da m?e Ivone m. P.toniolo putinga rs que t? dando ? radio encanto e
joalharia esmeralda

86890
Quero participar da promo??o: ?Quem sorteia um vale-j?ia de R$ 1500,00 para sua m?e?
Resposta: JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

11535
Boa noite eu Ariae Souza Queria escrever minha m?e Ana leticia de Souza de Lajeado na
promo??o da ?tica Esmeralda com encanto efieme

39515
Oi encanto .. Sou Tatiane Sulzbach de fazenda vilanova quero colocar minha m?e na
promo??o da joalheria esmeralda e encanto FM minha m?e Maria Madalena Sulzbach
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56981
Ooi aqui ? a Katieli da Silva Kollet quero colocar minha M?e Erenilda da Silva no sorteio
da Joalheria Esmeralda. Cidade: Arroio do Meio

85577
Oi meu nome ? Bruna Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da Encanto
FM e Joalheria Esmeralda.

46397
Oi Thiago aqui ? a Bruna Pechoto Wermann coloca a minha m?e Katia Eliane Pechoto na
Promo??o joalheria Esmeralda e a Encanto FM de Bom Retiro do Sul um beijo para todos
voc

29476
Gabriel Grave de Teut?nia, quero colar minha m?e Marlene Grave na promo??o, com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda

46600
Bom dia leonici bomm de lajeado coloca minha mae Teolina bom na promo?ao minha mae
vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm . manda uma musica pro meu noivo eloi cossul
de roca estamos matiando na escuta da encanto

50046
Maria Eduarda da Silva de Estrela, o cora??o da minha m?e vale ouro! promo??o Encanto
FM e relojoaria Esmeralda o nome da minha m?e ? Ivete Locatelli da Silva.

88319
Viviane Kunzler.MAE noely da silva lajeado Igrejinha Quem te d? um vale presente pra
sua m?e R:?tica esmeralda e ENCANTO FM

13593
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

22804
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

92996
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

71048
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

74096
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

75748
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

39852
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

85054
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

16794
Bom dia gostaria de participar da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro com encanto
FM e joalheria esmeralda minha m?e Celita Grunewald eu sou Ol?via Grunewald somos
de Lajeado

80683
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

44014
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

34857
Merlin eu neuriauler de laj querro escr a minha mae vale ouro a Silvia auler de lj na prm
relogearia esmeralda ea encanto.

84958
Oi meu nome ? St?fani Garcia e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e j?aleria Esmeralda. Nome da minha m?e ? Ereni Maria Bello

74087
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

82444
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

62321
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

34150
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

75282
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda
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38613
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

99692
Aqui ? a brenda quero escrever Min a mae ? Luciane Casagranda franchini liga alegre
caravagio mucum Esmeralda e Encanto FM

62173
sou Rafaella Scheidt e quero colocar a minha m?e Clarice Peroraro na promo??o de m?es
joalheria esmeralda somos de Encantado

50149
Oi Jonathan Avila gostaria de colocar minha mae na promo??o minha mae vale ouro
Relojoeira e Esmeralda Encanto F M

39208
Oi bom dia... Quero participar da promo??o dia das m?es... Quem d? esse presente lindo
? joalheria esmeralda... Leila Pazini bom retiro do sul

19154
Meu nome ? Roseli Teresinha da Silva. Sou de lajeado e a m?e ? Ad?lia Maria da
Silva.....resposta. Esmeralda e EncantoFM ????

35726
VIviane Vianini 51996168552-Arroio do Meio/RS M?e: Juraci Maria Santin Vianini
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

85605
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

48631
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

82327
Ola eu maria auler querro escr a minha mae lenise auler de laj minha mae vale ouro com
arelogearia esmeralda ea. Encanto.

35651
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

36951
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

95921
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

58456
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

29947
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

66969
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

32552
Bom dia encanto sou de estrela eu queria botar minha m?e para participa??o da
promo??o relojoaria Esmeralda Encanto FM nome da minha m?e Noracilda Alves da Silva
e o meu nome ? Adair

06822
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

17606
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

22491
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

87506
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

61621
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????
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57348
Ol? sou Adriana scheibel quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale Ouro,
com a joalheria Esmeralda e Encanto FM. Nome da m?e ? Idalina Schmidt. Bjs Meri

72464
Oi sou Eduarda Sauter ? quero botar minha m?e iliane Zanon na promo??o do dia das
m?es. Joalheria esmeralda e Encanto FM

35709
Oii quero colocar minha m?e Silvane Maria Alf na promo??o do dia das m?es, Encanto FM
e joalheria Esmeralda, Lovani Hilgert de Arroio do Meio...

39793
Oi sou Isadora Horn Severo de Lajeado e quero colocar minha M?e Carla Horn na
promo??o Joalheria Esmeralda e Encanto FM . 982560909

34786
Bom dia ?? Nara Bruxel quero colocar minha m?e na promo??o do dia das m?es Encanto
FM Relojoaria esmeralda Liana Majolo

69859
Oi encanto Vit?ria paludo Nova Brescia quero participa da promo??o do dia das m?es com
joalherias esmeralda e encanto FM m?e Viviane Paludo t 983117955

19020
Aqu? ? Alicia de Cruzeiro, coloca minha m?e Jaqueline Alves na promo??o dia das m?es,
relojoaria esmeralda.

10068
Vivi kerber m?e LEONICE kerber 51 995318715 Quem me da um presente do dias das
m?es joalheria esmeralda e Encanto FM. ?? Merlin

08473
Oi Maiana!!! Boa noite! Quero participar da promo??o do dia das m?es da encanto FM e
joalheria Esmeralda sou Viviane Ott de Encantado e minha m?e ? Edite Ferreira ????

18713
Ortenila Avila de S?o Bento queria me colocar na promo??o meu coracao vale ouro
Relhojearia Esmeralda Encanto F M

72242
Boa tarde!!! Meu nome ? Manoel gostaria de que colocasse a minha m?e na promo??o da
joalheria esmeralda. Nome da minha m?e Sofia Muller do Nascimento

58622
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

57921
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

91397
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

94349
Tain? Mattuella de Imigrante, m?e Lizani Johann, quem da um vale joia para a m?e, ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

43526
Oi....sou a Elizabeth pinheiro.minha m?e. E Ledoina pinheiro...promo??o encanto e
relojoarias esmeralda...minha mae vale ouro. .????

40028
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

76677
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

79178
Bom dia encanto. ..quero colocar minha m?e Maria Natalina de C. Faleiro na promo??o
joalheira Esmeralda e Encanto Fm....Maril?ia Faleiro. ..Ven?ncio Aires

76979
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

72598
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

37634
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

06927
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado
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39568
Oi ? a Raquel moreirade lajeado quero colocar minha m?e Marisa moreira na promo??o
joalheria esmeralda e encanto fm valeu sempre na escuta

70187
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

12624
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

46390
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

87793
Juliano Quanz quero colocar minha m?e Claudete Quanz na promo??o Dia das M?es com
Joalheria Esmeralda

35115
ALEXANDRA FERREIRA, quero participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO FM

33896
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

49415
Oiii bom dia ... eu sou a Clarice Correia de Cruzeiro quero participa da promo??o Joalheria
Esmeralda minha m?e vale ouro... nome da m?e idroilda Maria Correia ?????

92464
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

06360
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

85125
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

32257
Bom dia z? e rafa.. sou Henrique coloca minha m?e na promo?ao coracao vale ouro..
joalheria esmeralda encanto fm Cleci maria corso da concei?ao se der toca timbre de
galo????

41147
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

54984
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

51277
Janei Muniz e Iraci Simoni de Roca Sales quero participar dos dias das m?es , com
Joalheria esmeralda e Encanto fm

51215
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

63458
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

69991
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

23458
Sou Thiago Scheidt quero cadastra minha m?e Clarice pegoraro sou de encanto e
joalheria esmeralda um abra?o boa pascoa

22081
Oi bom dia sou a Taty de estrela j? deu o sorteio da promo??o de dia das m?es da
joalheria esmeralda

27912
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

14855
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

16431
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

71439
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio
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54884
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalharia
esmeralda

93108
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalheria
esmeralda

50618
Bom dia quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM e
joalheria esmeralda. Minha m?e laini schmitz bruinsma. Tiago augusto bruinsma de
lajeado.

31864
Gostaria de por minha m?e Edi stroher de Souza na promo minha m?e vale ouro com
joalheria Esmeralda e ENCANTO FM aqui ? o Mateus Stroher de Souza

65707
Gostaria de colocar minha m?e Iraci Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

38792
Oi sou jeisimara Antunes quero colocar minha m?e no sorteio Minha m?e vale ouro
joalheria Esmeralda Encanto nome dela. Nelci Antunes

05275
O cora??o da minha filha vale ouro m?e dienefer de lima santos mora em teutonia
joelheria esmeralda e encanto

58440
Teta ? o repolho toca surto de amor e p?e minha m?e iraci capitanio na promo??o joaleria
esmeralda encanto fm marcos capitanio de mu?um

51417
Ezequiel Francisco Vieira. Inelde fatima rodrigues de encantado. Resposta? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

51665
Oii aqui ? a Nicole coloca minha mam?e Noeli de souza na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda

46233
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

86532
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

85562
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

95649
Nome: Elizete Fachini Cidade: Capit?o Nome da m?e: Nilse Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

78996
Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. O nome da m?e ? Nelsi dullius Crueiro do Sul. E o nome da filha
? Tacia caroline dullius. Obrigado .??

91923
Gean Marcos schuck de Capit?o, o cora??o da minha m?e vale ouro, Encanto FM e
joalheria Esmeralda. M?e Isolde Schuck

11254
Promo??o O cora??o da minha m?e Vale ouro Quem d? um vale j?ia de 1500 ? a
Joalheria Esmeralda e Encanto Mathias Henrique Scherer - Lajeado e o nome da minha
m?e ? Veridiana Dreifke

33070
Bomm diaaa! Quero participar Promo??o Dia das M?es! Resposta: R?dio Encanto e
Joalheria Esmeralda!!!?? Nome da M?e e presenteada: Leonizia Diel quem est?
mandando: Ros?ngela Diel. Brigaduu!!!

35759
Meu nome ? Fernanda Sippel e quero colocar minha m?e na promo??o da Encanto junto
com a esmeralda. Nome dela ? Nadir Sippel

62532
Coloca a minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda. O cora??o dela vale ouro, ? a G?ssica quem manda??

84286
Oi, coloca minha m?e Vera Maria Teston, de Progresso na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda. ? a G?ssica que manda??

99217
Bom dia gostaria de participar da promo??o o cora??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. Meu nome ? Nat?lia Marmitt e minha m?e se chama Ol?via
Grunewald. Somos de Lajeado

32523
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio
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21298
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

60436
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

22600
Oi meu nome ? jeismara quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria
Esmeralda e a r?dio Encanto nome da minha m?e Nelci Antunes de Teut?nia bairro
Canabarro

37729
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

31875
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

77484
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM meu nome ? Gilmar Teston de Progresso

30837
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

82494
Boa tarde, quero perticipar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria
Esmeralda e Encanto.

09348
Oi sou laura brembatti quero partisipar da promosao minha mae vale ouro da joaleria
esmeralda e encanto sou de doutor ricardo A mae leodete brembatti

96544
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

70746
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

48141
Daiana jesecleide Kraemer de Lajeado ..minha m?e Eli Kraemer na promo??o joalheria
Esmeralda e encanto FM

01820
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

29186
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

99558
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

53486
Bomdia merlin eu ana auler de laj querro escr a minha mae vale ouro com arelogearia
esmeralda ea encanto.

75420
Oi, gostaria de colocar minha m?e Hedi M?ller na promo??o da Encanto FM e joalheria
esmeralda, Claudete Lenhardt de Forquetinha

86091
Jennifer Ariele Bender , Lajeado-rs, nome da m?e Fernanda Fabiana Bender Joalheria
Esmeralda e Encanto ????????????

39048
Gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro com Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda pois sou m?e de dois anjos . Isabel Cristina Schmidt DE LAJEADO. 985963937

71070
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

65088
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

30972
ol?!!! Quero participar da promo??o Minha m?e vale Ouro. A resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM. Sou o Jonas Henrique Gossmann de Canabarro Teut?nia e
minha m?e ? Andr?ia Gossmann.. Grande abra?o.

51844
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

76342
Ta?s Maria Schaurich de Teut?nia Quem vai dar esse present?o ? a encanto e ?tica
esmeralda Nome da m?e Neusa Maria Schaurich
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64042
Quero colocar a minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro encanto FM e joalheria
esmeralda.

87603
Coloca minha m?e Aldair da Silva na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

38874
Oi quero participar da promo??o cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria
esmeralda sou Clarice kern e minha m?e ? Maria Eva da Rosa Silva somos de lajeado

48328
Boa tarde ? a Dora almansa .queria colocar minha mae na promocao da joalheria
esmeralda nome dela Dirce goncalves almansa . Sou do montanha lajeado

86821
? a Daniela Martins Pereira, quero colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda, minha m?e Eva Martins Pereira.

71397
Oiiisou a Naty estrela Quero participa da promo minha mae vale ouro joalheria esmeralda
Valeria Regener Theisen

56073
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e relojoaria
Esmeralda , sou a Kamily e minha m?e ? Janete Seidel de Alto Conventos Lajeado

08119
Bom dia queria participar d promo?ao d dia das maes cm encanto fm e joelharia
esmeralda nome d minha mae e Neudir caussi emeu marcia

31833
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e Joalheria
Esmeralda... Nome da m?e: Grasiela Salton Ames quem pede ? a filha:Thavany Luiza
Salton Ames de: Capit

78673
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda,
Encanto FM, meu nome ? M?rcio Valdir Ohlweiler, o da minha m?e ? Marlene Sprandel
Ohlweiler, de Teut?nia, obrigado.

45848
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda
Encanto FM meu nome ? Rafaela Vit?ria Almeida Ohlweiler, o da minha m?e ? Cleusa
Almeida Ohlweiler, de lajeado, obrigada

56158
E quero participar da promo??o cora??o de m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda
e R?DIO encanto Fm. O nome da minha m?e ? Sonia Daltoe e o meu ? vit?ria Daltoe de
capit

76686
Livania Meotti De Mu?um Queria presentear minha m?e deonesta com joalheria
esmeralda e encanto fm

46203

Bom dia Deise Cruzeiro do Sul quero participar promo??o dias das m?es e loja esmeralda
. M?E tr?s letras que devine dedica??o ,amor ,carinho e um amor incondicional dedico a
minha m?e Maria Zalete da Silva so descobrimos o valor de uma m?e quando geramos
um filho tmb sou m?e minha filha Melissa Scheibel tmb faz quest?o que eu participo da
promo??o porque mere?o.encanto melhor r?dio do Vale .

73231
Quem da um vale J?ia de R$ 1.500,00 para a minha m?e ?: ENCANTO E JOALHERIA
ESMERALDA !!

16950
Thomas Jeferson de castro De lajeado m?e Juliana fatima da Silva Relojoeira esmeralda e
encanto fm

13648
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

75052
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

46137
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

13206
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

28538
Ooi quero participar do sorteio de dia das maes com encanto fm e joalheria esmeralda, pra
minha mae elenice bortoncello??

21558
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas
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99297
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

67587
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

92629
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

64385
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

98559
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

44473
Lilian Cerveira de Estrela 981070417 promocao dia das maes tbm joalheria esmeralda e
encanto ...mae salete marques

40728
Bom dia Encanto queria botar a minha m?e na participa??o de da relojoaria Esmeralda
Encanto FM nome da minha m?e no Cacilda Alves da Silva e o meu nome e Adair de
estrela

62602
Bom dia enconto quero participar da promo?ao do dia das m?e com joalheria esmeralda e
encanto. M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s ??

32077
Bom dia...quero participar da promo??o minha m?e vale ouro..com joalheria esmeralda e
encanto... Ana paula schuster rodrigues e mam?e Claudete Schuster de Estrela

79602
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

10931
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

18898
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda Pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

50999
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

67004
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

27018
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

82833
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

45678
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

72867
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

01836
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

49553 Oi eu sou a Bianca e queria participar do minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda

92747
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.
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67343
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

22785
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

09697
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

80991
Aline Fronchetti Mu?um M?e: Sirley Brino Fronchetti Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

97837
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

55835
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

94198
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

77394
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

93496
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

93963
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

70023
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

57881
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

92523
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

14497
Quero participar da Promocao o coracao da minha mae vale ouro Joalheria esmeralda e
encanto Fm

98609
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

55126
?Quem d? um vale-joia de R$1500,00 para sua m?e?? RESPOSTA: Joalheria Esmeralda
e Encanto.

46574
Ol? gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda Encanto
FM meu nome Cleusa Almeida Ohlweiler da minha m?e Irene de Almeida, Lajeado.??

78212
Bom dia .....o cora??o da minha m?e vale ouro...encanto FM e joalheria Esmeralda v?o
dar esse present?o pra minha m?e...sou Gustavo Rauber de Lajeado pra minha m?e
Denise Isolete Appel...

66057
Coloca minha m?e na promo??o de dia das m?es, a resposta e joalheria esmeralda.
Minha m?e se chama Maria Olivia de Almeida

65473 ?Quem sorteia um Vale-Joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria esmeralda e
encanto

29211 Quero participar da promo??o dos dia das m?es, patroc?nio relogiaria Esmeralda.

33062
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic. Canoas. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

92492
Quero participar da promo MINHA MAE VALE OURO!!!!!! ???? Joalheria Esmeralda e
Encanto Fm.

12045 Boa noite, minha mae leodete maria brembatti vale ouro, joalheria esmeralda e encanto.
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78740
Quero participar do sorteio de dia das m?es da encanto e joalheria esmeralda. Sou a
Jaqueline Cordeiro e minha m?e ? Elisabeth Riefel. Somos de Lajeado

65359
Erik milani coloca minha m?e na promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda sabrina
milani de lajeado

Maria Eduarda da Silva de Estrela 58588 O cora??o da minha m?e vale ouro! Promo??o Encanto FM e relojoaria Esmeralda

80577
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bruna
Elisa Mallmann. Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

14912
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic nome da m?e. Filho Jo?o mallmann claic. Canoas

51335
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bernadete
v.mallmann.Estrela. Nome da m?e THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela

47920
Oi Merlin coloca a minha filha Esther Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

37698
Daniel Lu?s Gall Pereira Lajeado Adilce gall Resposta: joalheria esmeralda e ncanto FM
??????

28912 Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria Esmeralda

35535
Bom dia ..quero colocar minha mae no sorteio do kit da joalheria
ESMERALDA...ab?s.claudete de sao bento..

16869
Bota minha mae no sorteio do dia das mae .sandra maria bizarro. Esmeralda e encanto.
Flavio.

23110
Oi Merlin coloca a minha filha Emily Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

61912
Queria participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria esmeralda...nome da
minha m?e ? Josefina Secco somos de Il?polis

94263 Samuel Carlos Kern e Valdeci Kern Lajeado. Encanto e joalheria esmeralda

16606
QUEM D? UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 PARA A SUA M?E? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO Raquel Cristini Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?E: Eloisa
Rosana Ulsenheimer

55875
Quem d? um vale-joia de R$1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto FM
Fernanda Francieli Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?e: Eloisa Rosana Ulsenheimer

64286 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

74488
Quero participar da promo?ao minha m?e vale ouro , joalharia esmeralda e encanto fm ,
Leonara valin ,Mu?um

48399 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

78783
Bom dia quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo bjs

73098
Bom dia!Quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo meu nome Jaqueline Fabris Goncalves de Nova
Br?scia obrigada bjs ??

03525 Caroline Kappes Lajeado Lisane Kappes Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto Fm ??
25358 Flavio bizarro de Estrela.sandra maria bizarro..joalheria esmeralda e encanto fm. Abra

51310
Quero participar da promo??o dia das m?es..com Joalheria Esmeralda e Encanto... M?e
Ana Paula Schuster Rodrigues e filha Thaila Cristina Rodrigues de Estrela

69583
Oii, quero participar da promo??o dia das m?es joalheria esmeralda. Sou Ana Paula Haas
Renner de Westfalia. Minha m?e Sigrid Juliana Haas.

90832
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

80522
O cora??o da minha m?e vale ouro encanto Fm e joalheria esmeralda sou a Vanda turatti
de Encantado quero escrever minha m?e Jurema MARIA RUSIM TURATTI.

02645
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

83324
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS
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92567
Meu Nome ? Ot?vio Pedroso Minha M?e Vale Ouro Joalheria Esmeralda E R?dio Encanto
FM, Rosilene Alvariz, Roca Sales (51) 984168646

81386
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

48683
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

51156
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

61963
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

63596 Cora??o da minha m?e vale ouro encanto FM e joalharia esmeralda

02491
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela. Bernadete v.mallmann.Estrela

01294
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
Bernadete vognach mallmann estrela. C?sar Augusto mallmann. Estrela

63525
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Camila m.claic.canoas.
Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

38796
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Jo?o mallmann claic.
Canoas. Nome da m?e Camila Mallmann Claic. Canoas

36830
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Bruna e.mallmann.
Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

80394
Oiii quero participar da promo??o Encanto e joalheria Esmeralda Iv?nia Pinto Minha m?e ?
Iva Pinto Lajeado

61906
Oi teta me p?em na promo??o dia das m?es da joalharia esmeralda e encanto FM ?? ?
Ana Paula Dalmoro de jacarezinho encantado

98742
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

74657
Oi sou Ivani, quero participar do sorteio da jualeria esmeralda e encanto FM minha m?e ?
Neusa do Nascimento Lopes

54618
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

38944
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani Bender Cogo -Lajeado

53001
Cora??o da minha m?e valeu ouro, encanto fm joalheria esmeralda. Nelsi cecilia
mallmann....... mariano mallmann, Lajeado ....

03018 Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria Esmeralda e Encanto.

17727
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda e encanto fm. Nome da
m?e Bernadete vognach mallmann estrela. Filho C?sar Augusto mallmann. Estrela

26099
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm .Enzo
Gabriel muhl,m?e Daniele fuhr

06544
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm.Joao
Miguel muhl,m?e Daniele fuhr

43086
Oi quero participar da promo??o da ?tica e joalheria Esmeralda meu nome ? Suelen
Guarnieri

77410
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro:Joalheria Esmeralda e Encanto. Sou Bia
Schossler Gerhardt. Boa Uni?o Estrela. Minha m?e ? Daniela Cristina Schossler. Estrela.
Obrigada

76127
O cora??o da minha m?e vale ouro Parceria Joalheria Esmeralda e Encanto FM Meu
nome ? D?bora Andr?a Pellenz e o nome da minha m?e ? Clari Tillwitz De Estrela

33918
quero participar da promo??o encanto e joalheria esmeralda o cora??o da minha m?e vale
ouro.mae Cassiane gasparini quem manda gabrieli knob de encantado

57932
Gostaria de participar da promo??o da relojoaria esmeralda MEU nome ? Marcos Linke
Nome da minha m?e Anita flores linke



Nome Nº Promocional Resposta

78773 Patricia hunning estrela sirlei da rosa joalheria esmeralda encanto

50499
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

60160
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

65925
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

01655
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

22124
Quero participar da promo??o da ?tica joalheira esmeralda, encanto FM. MInha M?e Vale
Ouro. Sou Robinson Krumenauer d marques e minha m?e ? Ivete Auler Krumenauer

29522
Quero participar da promo??o das m?es Joalheria esmeralda e a encanto FM Sou Joice
Keil de cruzeiro do sul

04147 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
32008 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

30816
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

67672 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
70805 E quem da esse presente pra gente ? a joalheria Esmeralda e Radio Encanto Fm ????

67647
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

48067 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
32712 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
66390 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
22724 Quem sorteia uma joia de 1500 reais ?joalheria Esmeralda e Encanto FM

21009
Boa noite. Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto. M?e Aracy
Rodrigues, filha Andr?a Rodrigues Cruzeiro do sul

61668
A? Tiagao queria botar minha m?e na promo??o esmeralda e encanto . Sandra Maria
bizarro.valeu

64227
Quero parcipar da promocao encanto e ?tica esmeralda do dia das m?es Minha m?e e
Evanilda de F?tima Ferreira 998408895 eu sou Luciana Ferreira meu numero e
980546281

24027
Promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e
Aldair da Silva. Vera Maria Teston de Progresso

79396
Cora??o da minha m?e vale ouro, joalharia Esmeralda e encanto fm . Vanice greisang......
Benjamin griesang mallmann

90327
Quero participar da promo??o relojoaria Esmeralda e Encanto FM . dias das M?es, meu
nome Ivani Bender Cogo-Lajeado

30571 Sou de Lajeado Felipe Durand relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha

22482
Quero participar sorteio kit Joalheria Esmeralda Marlise p m?e Nair Encatado Esmeralda e
Encanto FM

67737 Ol? quero participar do sorteio da Esmeralda dia das M?es..

06699
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

56401
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

25669
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

85473
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

73644
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues genro
Reinaldo Rodrigues de Souza
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76169
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Andr?a Rodrigues
marido Reinaldo Rodrigues de Souza

45633
Minha mae vale ouro da joalheria esmeralda e Encanto Fm nome da minha mae Cacilda
Borba Alvariz. Roca Sales RS

39569 Coloca minha m?e na promo??o da esmeralda.

77825
Minha m?e vale ouro! Joalheria Esmeralda, Encanto FM, Priscila Elisabeth da Silva Pedro
Henrique Berro Lajeado

67757 Minha M?e vale ouro. Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado

69092
Promo??o Encantofm e joalheria Esmeralda. Meu nome ? Gustavo Bazanella e minha
m?e ? a Lisa Bazanella. Valeu.

81973
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (esposa) Andrea Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

99766
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (sogra) Aracy Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

99909 Minha m?e Vale Ouro joareia esmeralda Ana Cristina verruck da Silva

49646
Minha M?e vale ouro Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado Pedro H. Berro Priscila
Elisabeth da Silva

70572
Resposta:Encanto e joalheria Esmeralda. Mam?e,Jurema Ferreira Frohlich Sou Juliana
Ferreira Frohlich Promo??o dia das M?es..

67556
Encanto e joalheria Esmeralda minha m?e Franciele Rutzen de Teut?nia me chamo
Manuella Rutzen da Silva

97713 Encanto e joalheria esmeralda
03284 R: joalheria esmeralda e encanto

33947
Relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha zvirtes Felipe Durand de
Lajeado

20438 Joalheria esmeralda e encanto fm
14510 Joalheria esmeralda e encanto fm
54956 Joalheria esmeralda e encanto fm
82107 Joalheria esmeralda e encanto fm

78737
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

78984
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

61503
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

69065 Joalheria esmeralda e encanto

09556

Bom dia para todos n?s e que possamos aprender viver nossos dias como se fossem o
?ltimo de nossas vidas p?s na verdade o futuro e incerto e s? deus tem o controle sobre
ele... quero escrever minha m?e aurora Marques de Freitas na promo??o do dia das m?es
encanto e joalheria esmeralda e eu nas demais promo??es Cleiton de Freitas de arruda
02090389001 lajeado moinhos

83986

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, M?e Marisa
Delazeri. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria
Esmeralda e Encanto FM

36802

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, Marisa Delazeri.
Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

16255
Bom dia, tudo bem? Sou Helo?sa Bettio de Travesseiro/RS. Gostaria de colocar minha
m?e Marin?s De Maman Bettio no sorteio da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO. Quem sorteia um Vale-joia de R$ 1.500,00 para minha m?e ? a Joalheria
Esmeralda e a Encanto.
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40388
Olaa gostaria de participar da promo??o: O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO.
Nome: SILVIA PRESTES MATTES . M?e: SULANI MARIA PRESTES . cidade :
LAJEADO. PERGUNTA: QUEM DA UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 para sua m?e?
Resposta: joalheria esmeralda e encanto.

62472
Bom dia. Sou Patrick Possebon, de Arcoverde - Carlos Barbosa, quero inscrever minha
m?e Juliana Zuanazzi Possebon, na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Quem
d? um vale-j?ia de R$1.500 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

01729
Boa noite Quero participar da Promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lorenzo Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome de minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encantooooo

14032
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lucas Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos : Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

38642
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Marlisa Maria Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ?
Gentilha Arossi Fontana: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

47362

Ol?, meu nome ? Brenda Schmidt Menezes, de Lajeado, quero colocar o nome da minha
m?e Silvana Schmidt na promo??o minha m?e vale ouro. Resposta de quem d? um vale
compras de 1500,00 para minha m?e ?: Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM. Boa
sorte para minha m?e, bjs turma da Encanto

53602
Oi? encanto bom dia sou Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o
do dia das m?es pra minha m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor que compras
de 1500 reais ? ?Encanto FM e joalheria Esmeralda????

16468
Oi meu nome ? Valentina Wulfing sou de estrela e quero colocar minha m?e na promo??o
do dia das m?es o nome dela ? Gilvane luzia dos Santos Wulfing de estrela e a resposta ?
encanto fm e joalheria esmeralda

15120
Oi me nome ? Andr? Elmo Schwingel e sou de Laje3 quero participar da promo??o
Cora??o de M?e vale ouro. Que dA uma joia Nome da m?e Loiva Irimgartd Schwingel.
quem da a joia ? R?dio Encanto FM e Joalharia Esmeralda.

22694
Ol?, sou a Julia Nunes Pinheiro, de Santa Clara do Sul, filha de Rosalda de F?tima
Pinheiro, gostaria de participar da promo??o: Quem d? um vale-j?ia de R$ 1500,00 para a
sua m?e? Resposta: joalheria Esmeralda e radio Encanto. Ab

98442
Boa tarde, meu nome ? Grasiela Viviane Bergmann sou de Lajeado e gostaria de
inscrever minha m?e Noeli Maria Bergmann na promo??o o cora??o da minha m?e vale
ouro. A resposta da pergunta ? joalheria Esmeralda Encanto FM. Obrigada!!! Amu essa
r?dio

22603
Bom dia meu nome ? Lucas Bertoncelli de Souza de Fontoura Xavier gostaria de escrever
minha m?e Suzana Bertoncelli de Souza na promo??o Minha M?e Vale Ouro da Radio
Encanto Fm com Joalheria Esmeralda

48088
Oii! Quero participar da promo??o de dia das m?es. Sou Anamaria Garibotti Lapinscki e a
minha m?e ? Rosele Dalcorso Garibotti. Somos da cidade de Lajeado. A resposta ?
Encanto Fm e Joalheria e ?tica Esmeralda!

85459
Boa tarde. Aqui ? a Candida Dalisa M?ller de Forquetinha, minha m?e ? Jurema Silvestra
M?ller. Quero participar da promo??o Quem d? um vale-joia de R$ 1500,00 para a sua
m?e? Resposta ?: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

45802
Boa tarde Merlin ? o Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela e quero colocar minha m?e
na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro ??Darl?ia Carine Gay e quem da esse
super presente ? joalheria Esmeralda e ENCANTO FM ??

88744
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr
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24107
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

66240
Boa tarde sou o Ycaro de morais Flores de Fontoura Xavier gostaria de cadastrar minha
m?e Cyntia Regina Pires de Morais na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da
Encanto FM e joalheria Esmeralda.

03254
Cora??o da minha m?e vale ouro,eu vilmare da Silva Santiago , minha m?e Denira da
Silva Santiago de Roca Sales quem sorteia um vale compras no valor de 1,500 reais pra
minha m?e joalheria esmeralda e encanto fm

79063
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

48347
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

81992
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

58048
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

09851
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

51058
Quero participar da promo??o: Cora??o da minha m?e vale ouro. Meu nome ? Eduarda
Lu?sa Noll Forster. De Santa Clara do Sul. Nome da minha m?e ? Greice Ta?s Noll.
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto

67604
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

93838
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

87860
oii aqui ? a camilly Santos da Costa de lajeado olarias quero colocar minha m?e D?bora
Santos da Silva na promo??o de dia das m?es meu cora??o vale ouro com a encanto e
joalheria esmeralda

83860
Bom dia, ? o Arthur de S?o Roque, Palmas quero colocar minha m?e Gisele Aparecida da
Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, porque quem d? um cora??o de
ouro ? joalheria esmeralda e encanto FM

34227

Bom dia quero inscrever minha mae nelsi weber de venancio aires para participar do
sorteio , quem manda ? sua filha silvani weber de venancio aires . Quem ta o presente ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM e um forte abra?o a tds vcs ai, pois estamos tomando
um chima eu e meu marido Giovani e o lucas que ainda esta no meu ventre mas ja
acompanha vcs abra?os

50333
Oii, sou a Tamara Davies de Lajeado e quero inscrever minha m?e Maria Beatriz de Boer
na promo??o de dia das m?es, quem me um val? j?ia de 1500,00 para sua m?e? resposta
Joalheria esmeralda e Encanto FM

85589
Ola quero inscrever-se na promo??o do dia das m?es.....Sofia de Castro, Arroio do Meio,
M?e V?nia de Castro. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta:
Joalheria Esmeralda e Encanto FM
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48259
Bom dia..aqui ? o Marcos Hillesheim de lajeado. Gostaria de inscrever minha esposa
Karine Hillesheim na promo??o no dia das m?es..cora??o de m?e vale ouro Encanto FM e
joalheria Esmeralda.

88976
Aqui e o Lucas Dalla Vecchia, quero cadastrar minha m?e Delcy Teresinha Dalla Vecchia
pra concorrer na promo??o do dia das m?es, s? podia ser uma promo??o da Encanto e
joalheira Esmeralda.

32951
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

01861
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

05445
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

48072
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e vai adorarrr

24556
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

03887
Oi galera da encanto vcs fazem minha tarde muito mais feliz sou o andrew Henrique
Nunes Jorge e quero colocar minha m?e na promo??o cora??o de m?e vale ouro encanto
e joalheria esmeralda 54 999644439 valeu

62959
Boa tarde meu nome ? Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha
mulher que tamb?m ? m?e na promo??o do dia das m?es.E quem t? dando o presente ? a
joalheria Esmeralda e a Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o??

51975
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

37320
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

97777
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

37164
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

61427
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

64018
Bom dia Adriano, quero concorrer ao kit, Tiago Augusto bruinsma de Lajeado, tbm quero
colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda.

40418
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

40491
Oi sou Daiana Cristina Werle de Cruzeiro do Sul quero colocar a minha m?e Maria geneci
da Silva quem sorteia um vale- joia de R$, 1.500, 00 para a sua m?e?, resposta Joalheria
esmeralda e encanto fm
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12366
Bom dia meu nome. ? J?ssica da Silva Rosa e quero participar da promo do dia das m?es.
Minha m?e se chama Neusa Tavares Fermino . minha m?e vale ouro encanto FM e
joalheira Esmeralda bjaoo pra vcs

22411
Promo??o: O Cora??o da minha m?e vale Ouro - Alciane Gallon de Anta Gorda - Nome
m?e: Nelci M. Alessio Gallon - Quem d? uma vale-j?ia de R$1.500,00 para a sua m?e?
Joalheria Esmeralda e Encanto

98539
Bom diaaa sou a Jussara Elesabete da fonseca de Venancio Aires quero colocar minha
mae Sibela dos Santos na promo?ao cora?ao da minha mae vale ouro da encanto e
joalheria esmeralda

22217
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

73469
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

66143
Oi bom dia sou Gilvane wulfing de Estrela e quero participar da promocao do dias das
Maes nome dela e Teresinha dos santos de Estrela e a resposta e Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda??????????

16056
Oii ? o Marcos Paulo de Bom Retiro do Sul eu queria colocar minha noiva Giselle Cristhine
Pereira Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto! Valeuuu

61330
Oi Encanto.Sou Larissa Maccalli Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e
Rejane Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

50283
Ol?. Gostaria de participar da promo??o do dia das m?es. Simoni Selma Follmann. M?e
No?mia Elizabeth Follmann. Picada Augusta CRUZEIRO DO SUL. Encanto FM e
Relojoaria Esmeralda. ??

11664
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

35593
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

98543
Bom dia! M?e Lu?sa de Ara?jo Schulte, 35 anos de Lajeado, filho Artur Luiz Schulte, 6
anos de Lajeado. Queremos participar da promo??o do Dia das M?es com a Jolheria
Esmeralda e Encanto FM!

00641
Boa tarde meu nome ? Benjamin Weber de Jesus de arroio de meio gostaria de inscrever
minha m?e Daniela Ant?nia Weber na promo??o quem d? um vale de 1.500,00 joalheria
esmeralda e encanto FM bjos a todos

68545
Boa tarde meu nome ? Gerson Pereira dos Santos quero escrever o nome da minha
esposa Dirce Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da
joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

00404
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es...minha m?e vale ouro.... M?e Cl?udia
Herrmann hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e
esmeralda

06086
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

16617
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

09973
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto
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79577
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

72121
Oi encanto aqui ? a Andrieli K. de Lima eu gostaria de por a minha m?e Elaine K. de Lima
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto e joalheria e ?tica esmeralda

61949
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

27997
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

09441
Oi aqui ? a brenda Casagranda franchini quero escrever Minha m?e Luciane Casagranda
franchini de liga alegre caravagio mu?um 051996073671a resposta ? joalheria esmeralda
e encanto fm

59727
Boa noite! Sou a Vanessa Sulzbach de Estrela e minha m?e se chama Maria Madalena
Sulzbach. Quem da um vale j?ia de 1.500 R$ para sua m?e? Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda.

65161
Bom dia Meu nome ? Kauana Viana de S?rio RS eu queria colocar minha m?e Marisa
Cristina da Silva Rosa.Na promo??o do dia das m?es. ?Da Encanto FM e Relojoaria
Esmeralda ????

70868
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

23745
Bom Dia ...Meu nome ? Leandro Cristian Kohler e quero colocar a minha m?e Fabiane
Eckhardt de Arroio do Meio na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria
Esmeralda..Porque minha m?e sim vale Ouro... Obrigado...

05579
Meu nome ? Brah?lli eu sou de lajeado quero escrever o nome da minha m?e Dirce
Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e vale oro promo??o joaleria
esmeralda e r?dio Encantofm

11360
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

36111
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

27991
Boa Tarde Sou Emilly Baldissarelli Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro Nome
da minha m?e: Eliane Meotti Baldissarelli Parceria Encanto Fm e Relogiaria Esmeralda

09899
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

58329
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

01461
Bom dia! Sou a Andressa Fedrizzi de Pouso Novo gostaria de colocar minha m?e,
Valentina de Siqueira na promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro , joalheria
Esmeralda e r?dio Encanto...

76043
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

74386
Boa tarde Marilyn aqui ? a Sarah de Fontoura Xavier queria colocar minha m?e Maria
Cristina da Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
com a encanto FM.Manda a uma m?sica do Marrom five pra ela

62792
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

26048
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.
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24669
Bom dia teta sou Josiane Silveira de Lajeado coloca minha m?e Denise Nicolini Kussler na
promo??o dia das m?es.O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

74456
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha sogra Rosalina Haubert Pereira
Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e
Encanto! Valeuuu

61641
? o Lu?s Ot?vio Sulidario de Encantado, telefone 997936737, quero colocar minha m?e
Cristiane F?tima Hunning na promo??o do dia das m?es. Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

23213
Nome: Ulyana da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

75097
Nome:Ulysses da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

30186
Boa tarde encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha
m?e Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

23617
Oi aqui ? a lavinia vit?ria gianezini de encantado coloca minha m?e Simone gianezini na
promo??o o cora??o da minha M?E Vale ouro da encanto Fm e joalheria esmeralda

81183
Gerson Lu?s beuren, de Santa Clara do sul, o nome da minha m?e ? Elis?ngela Beuren....
Quem sorteia um vale-joia de r$1.500.00 para sua m?e? ? a joalheria esmeralda e
encanto.

46804
Aqui e a Margarete e a minha m?e ? a Nelci Schmitt de Imigrante, quero participar da
PROMO??O, quem d? mais joias pra sua m?e. Resp. Encanto FM e joalheria
ESMERALDA.

48579
Oi meu nome ? La?s Andressa Gon?alves Bom quero inscrever minha m?e Muriel
Gon?alves dos Santos na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da joalheria
esmeralda

91157
Oi meu nome ? Wesley Leonardo Baum e quero botar a minha m?e Anelise Marlise Auler
Baum na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda

26381
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

20700
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

53106
Bom dia Adriano! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

54378
Liziane Marques Goncalves quero colocar minha mae Salete Marques de Sao Gabriel pra
participar da promocao minha mae vale ouro...resposta joalheria e otica esmeralda e
encanto fm...??????

30141
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

12833
Benjamin Weimer Jacinto de Teut?nia quer cadastrar a Mam?e Sibele Cristina Weimer na
promo??o de Dia das m?es. Quem da esse vale para minha m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto FM. ????????????????

19539
Bom dia ...meu nome ? R?mulo Cucioli gostaria de colocar minha m?e Rejane Cucioli de
Mucum na promo??o do dia das m?es. Obrigada. Promo??o ?tica esmeralda e ENCANTO
FM

01010
Laura Yasmin Scherer do Jardim do cedro lajeado quero colocar minha m?e Elaine
Loraine kollet do Jardim do cedro participar da promo??o do dia das m?es esmeralda e
encanto fm

36579
Oiii! ? eu bora l? minha m?ezinha querida tamb?m tem que estar nessa promooo!
CRISTINA ROSA DOS SANTOS CIDADE ALTA. VEN?NCIO AIRES joalheria e ?tica
esmeralda!!!! BJS ? TODOS D? ENCANTO
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25119
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

12371
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

72691
Oi aqui ? o Pedro Augusto Gianezini de Encantado coloca minha m?e Simone Gianezini
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da Encanto FM e joalheria esmeralda

53111
aqui eh o Lucas de Lajeado. queria participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO pra minha m?e Marie Jane Martins. E a resposta eh: JOALHERIA
ESMERALDA e ENCANTO FM(A melhor)

22270
Bom dia tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

31021
Sou o Fernando Henrique dos Santos de Mu?um quero p?r a minha m?e Marilaine Silva
dos Santos na promo??o das m?es quem sorteia um vale j?ia ? joalheria esmeralda e
encanto

54572
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria e ?tica Esmeralda.

98314
Bom dia Teta! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

05407
A Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

17364
Bom dia !Aqui ? o Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha m?e
na promo??o do dia das m?es .Quem t? dando o presente ? a joalheria Esmeralda e a
Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o .??????????????????

24362
Regina Schneider de Arroio do meio. Quero colocar minha m?e Marlise limberger na
promo??o do dia das m?es. O cora??o da minha mae vale outro, joalheria esmeralda e
encanto fm

30077
O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO NOME: Dani Cristina Girardi. CIDADE:
Marques de Souza. Quem d? um vale J?ia de R$1.500,00 p/ a sua m?e? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO FM. Nome da minha m?e: INGRID GIRARDI.

91821
Bom dia, Sibele Cristina Weimer de Teut?nia, quero inscrever minha m?e Lisane Weimer
na PROMO??O minha mae vale ouro. Quem da esse presente? Joalheria esmeralda e
Encanto FM. Feliz P?scoa a todos com muita luz, respeito e empatia com o pr?ximo!
Abra?os.

86004
Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos Quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

53290
Bom dia. Quero participar da promo??o das m?es. Sidnei Netto Roca Sales m?e Eva da
Silva Netto. Quem sorteia 1500$ pra m?e. Encantado Fm e Joalheria Esmeralda. Bkss

66918
Quero colocar minha m?e na promo??o sou Joni abrantes de lajeado minha m?e Maria
Elaine Grillo Abrantes quem da super presente dia das m?e e Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

16190
Oi meu nome ? ANa julia casagrande de mucum. Quero colocar minha mae na promo?ao
do dias das maes. Elisabeth casagrande. Resposta relojoaria esmeralda e encanto fm. Bjs

76908
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mais de Moraes eu quero colocar a minha m?e no sorteio
da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da encanto e joalheria esmeralda. Minha
m?e ? a Rosa Maria Mais.

48102
Clarice Regina Sauter Cidade: Lajeado - RS M?e: Marlise Teresinha Johann Sauter
Pergunta quem d? um vale j?ia de 1.500,00 reais? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto
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62994
Bom dia Adriano tudo bem aqui ? a Amanda Emanuelle Sgarbi de Teut?nia quero
participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ourocom a joalheria Esmeralda e
Encanto Fm o nome da minha m?e ? Liliane Denize Ledur obrigada

25487
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

39259
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

89376
Boa tarde ENCANTO AQUI ? o Douglas de Amorim Rockenbach de LAJEADO COLOCA
minha M?E na PROMO??O CORA??O de m?e vale ouro com ENCANTO e joalheria
esmeralda obrigado. A m?e ? SANDRA MARIA DE AMORIM ROCKENBACH

46187
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha m?e Maura Cerlene da Silva pra
participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto!
Valeuuu

92366
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

43754
Bom dia encanto. Sou Maria Guralski de Encantado quero colocar minha m?e Gabriela
Guralski na promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalheria esmeralda.minha m?e
vale ouro??

76329
Bom dia Merlin ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha m?e Ivone
terezinha kunzler na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto
Fm

05200
Oi sou gustavo saldanha aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

63294
Oi sou joao pedro saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

77340
Quero participar da promocao dia das maes...meu nome Liziane Marques Goncalves.
Minha mae Salete de Fatima marques...resposta: encanto e joalheria esmeralda

41780
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

88414
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

89711
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

14471
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

41525
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

11982
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

45492
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

96098
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

10297
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

50899
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda
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13462
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

80977
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

05283
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

20664
Elenice herrmann de lajeado s?o bento quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

34267
Oi sou brayan saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

72202
Minha m?e Carolina Rosa Bert? foi a j?ia mais preciosa que j? tive na vida...Elenita Bert?
da Silva Lajeado-RS , quem d? um vale j?ia ? JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

36855
Bom dia Tudo bem...Sou a Danimara Both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm..toca anitta..grande abra

11175
Bom dia Tudo bem sou a danimara both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm...toca Matheus e Luan.. grande abra

20305
Ol?, sou Lu?sa Primaz de S?rio/RS e minha m?e ? a Ivoni Teresinha Mantelli Primaz
Quem d? um vale-joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto.

99849
Bom dia, Eduarda Portaluppi de Morais de Vespasiano Corr?a, queria colocar minha m?e
Suzana Maria Portaluppi na promo do dia das M?es! JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO V?O DAR ESSE PR?MIO PRA ELA. Valeeeeeeu ????????

36662
Ol? Encanto , coloca minha m?e Maria Noeli Feil De Lajeadona promo??oQuem Sorteia
um vale j?ia de 1.500,00 para sua m?e ?: Resposta: joalheria Esmeralda e Encanto.
Ivanete Marin?s Feil Lajeado.

59565
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

89226
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

82850
Bom dia!!!????sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia das
m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda!!!????

51931
OI Merilin bom dia.....tudo bem?Ainda da pra inscrever minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

32980
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

59180
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

57132
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

96275
So Rafael Sartori Schneider nome da minha mae nadir Sartori Schneider quero participar
da promo??o o cora??o da minha mae Vale oro joalheria esmeralda e encanto fm

36520
Boa tarde sou a Tacia caroline dullius de cruzeiro do sul e gostaria de participar da
promo??o de promo??o minha m?e vale ourocom joalheria esmeralda e encanto FM.
Nome da m?e ? Nelsi dullius. Obrigado ??

98912
Boa Noite!!! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o!!!

84689
Bom dia teta ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha esposa lisane
In?s Spies na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto Fm
quero que toque a m?sica de duduca e dalvan jantar com jesus



Nome Nº Promocional Resposta

26232
T? de castigo ent?o T? sem meu celular por isso estou usando o celular dela para
coloc?-la na promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

13383
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o dah Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o! !! E tamb?m dar os parab?ns pra ela, que est? de anivers?rio hoje! !! Amo ela
muito! !!

38214
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

22313
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

48511
Oi sou monike da Silva Ferreira de Roca Sales e quero colocar minha m?e Catia Lisiane
da Silva na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda e encanto FM

09776
Sou a Lu?se Cordeiro dos Santos, de Lajeado, quero inscrever minha m?e Jaqueline
Cordeiro na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria Esmeralda.

35775
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

83171
Boa tarde quero participar da promo??o do dia das m?es a minha m?e ? Adiles Bele
Desengrini de Arvorezinha. Resposta Encanto F M e joalheria Esmeralda.

90753
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

41059
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

03836
Boa tarde sou Salete Gabiatti de Lajeado RS minha m?e chama-se Graciosa Georgina
Zatt Quem da Vale Joia de RS 1.500 00 p sua m?e ? JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO

25020
Oi sou ? Neuza Rodrigues aqui da linha argola quero participar da promo??o dia das m?es
minha m?e vale ouro da r?dio encanto fm e relojoaria esmeralda obg

13262
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

40691
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es. M?e Cl?udia Herrmann
hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e esmeralda

36195
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Giovana Rodrigues de
lajeado nome da m?e Angela Rodrigues resposta joalheria esmeralda e encanto

33567
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

40541
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

72858
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

93132
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

29767
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

55709
Meu nome ? Gerson e quero escrever o nome da minha esposa Dirce Antunes despessel
na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto
fm
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45064
Boa tarde, quero colocar minha m?e Luciane Carine Wust de Lajeado, na promo??o
minha m?e vale ouro, Felipe Miguel Maier. Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto
FM.

62748
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

14889
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

02196
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

59024
Oi encanto, sou Gabriel Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

51410
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

01109
Eu Gabriela Luiza Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

43713
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

77642
Bom dia! Gostaria de escutar uma m?sica do atitude 67, Vem.. E participar da promo??o
minha m?e vale ouro.. da encanto fm e relojoalheiria esmeralda m?e Terezinha Comim
Corso, Jana?na In?s Britzke de Teut?nia

14493
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

69928
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

15856
Boa noite sou o Mois?s Paulo Fontana minha m?e ? Ilse Maria Fontana, gostaria de
participar da promo??o do dia das m?es, com a Joalheria Esmeralda e Encanto FM

73369
Oi entanto, sou Lorena Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

92241
Meu nome ? Brah?lli dos Santos eu quero botar minha m?e Dirce Antunes Despessel na
promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

64368
Eu Luana Beatriz Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

83145
Bom dia feliz P?scoa sou laudinor kunzel de encantado rs quero cadastrar minha m?e
ialca maria poro na promo??o do dia das m?es joaleria esmeralda.

28017
Sou Michele Lodi de lajeado quero colocar minha mae Gloria Rigoni Lodi na promocao
Cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda.

47540
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

73899
M?nica Tainara Schmitz, Lajeado-RS, coloca minha m?e M?rcia Aparecida Matielli
Schmitz na promo do Dia Das M?es e a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM, a
melhor do vale

69077
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Bom final de semana. Abra?os. Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

51376
Ol? aqui ? a Thaila De Conto! Sou de Encantado inscreve minha m?e Viviane Camini De
Conto na promo??o Cora??o de M?e vale ouro joalheria esmeralda e Encanto FM

98919
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

82340
Oi ? o Erick Zacarias da SilvaQuero colocar minha m?e CLEONISE MARIA MENEGHETTI
DA SILVA na promo??o meu cora??o vale Ouro da joalheria esmeralda encanto FM
obrigado
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92068
Boom dia, meu nome ? Tais Trojaike Lajeado e quero por minha m?e Marisa Trojaike na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Joalheria esmeralda e encanto fm

15908
Franciele M?ller de Estrela quero colocar minha m?e Silvane M?ller na promo??o cora??o
da minha m?e vale ouro sorteado pela Joalheria Esmeralda e Encanto fm

32609
Oiii...Sou MARJANA BORSATTO quero colocar minha m?e LOIVA BORSATTO de
TRAVESSEIRO na promoc?o,MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E OTICA
ESMERALDA E ENCANTO FM.

07974
Sou Rafaella Scheidt e Thiago Scheidt e queremos colocar a minha m?e Clarice Peroraro
participar da promo??o dos dia das m?es joaleria Esmeralda

09040
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

62377
Boa noite sou Marlei Rodrigues da Silva, minha m?e Nelci Birck da Silva, quero participar
da promo??o dos dias das m?es com Joalheria Esmeralda e Encanto FM,

63683
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

54105
Boa tarde .Aqui ? o Vilson Jandir Stoorck de Lageado.Quero por a minha M?e na
promo?ao ,o cora?ao da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

25126
Oi m chamo C?tia Haas d Canudos do vale nome da minha m?e Irene Haas e quem t da a
j?ia o cora??o de ouro ? Encanto FM e Joalheria Esmeralda

78573
Sou Gustavo Rauber..quero colocar minha m?e... Denise Isolete Appel ...na promo??o do
dia das m?es...uma promo??o encanto e joalheria Esmeralda

56302
Bom dia nos cristian Agatha e julia de capit?o queremos botar nossa m?e graziela da silva
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

84150
Boa tarde sou gabrielly Vit?ria kern quero colocar minha m?e Clarice kern na promo??o
cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria esmeralda

29983
Boa noite pessoal eu sou Ol?vio C?sar Pazini. De Roca Sales quero minha M?e Lorena
Pazini na promo??o da R?dio Encanto com Relojoaria Esmeralda! Gosto de todas as
m?sicas tocadas a? desejo a todos uma boa noite!

57411
Oi meu nome ? Bianca Bello Garcia Rodrigues, sou de Teut?nia e quero participar da
promo??o de dia das m?es da Encanto FM e joalheria Esmeralda. O nome da minha m?e
? Ereni Maria da Silva Bello.

27863
Eu vinicius windberg de lajeado,quero colocar a minha mae vanderleia scheibler,na
promocao de dia das maes da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

07625
Ketlyn de Morais schmitz lajeado rs Deise Tatiane dos Santos de Morais quem sorteia um
Vale joia de 1.500,00 para sua m?e jalheria Esmeralda e encanto

97792
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

23482
Charles Henrique suptitz de lajeado quero coloca minha m?e Permela Suptitz na
promo??o minha m?e vale ouro. E a resposta ? joalheria esmeralda e encanto

45274
Boa tarde sou o Bernardo zanus quero inscrever minha m?e Sandra Alves da luz pra
participar da promo??o cora??o de ouro da joalheria esmeralda e da r?dio encanto, somos
de sinimbu , abra?o pra todos os ouvintes da r?dio. Toca Lucas Luco ou a m?sica
perfeitinha

90034
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

87851
Oi Tiag?o!! Tudo bem, aqui ? o Vinicius de Teut?nia, coloca minha m?e Sandra Beatriz
Horst da Costa na promo??o Encanto Fm joalheria Esmeralda
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28420
Oi bom dia sou Mauri de roca Sales quero colocar minha m?e na promo??o minha Vale
Ouro Maria Terezinha de Medeiros relojoaria esmeralda e encanto FM valeu toca uma
m?sica da banda sentinela passarela

18052
Ol?! Quero participar da promo??o do dia das m?es!Eduarda Bergonci, Progresso, m?e
Luci Maria Bergonci! Resposta: Joalheria esmeralda e Enconto !

02319
Alex. ..Alexandre. .e alexsandro de capit?o queremos botar nossa m?e Adriana friederich
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

87130
Bom dia, Adriano sou Ivanete Marin?s FeilLinke, Lajeado,Quero colocar minha m?e Maria
Noeli FeilL promo??o da Encanto e Relojoaria Esmeralda.Grande abra?os a vcs da nossa
querida r?dio Encanto.

86768
Bomm diaa.Sou LAERSON HENDGES quero colocar minha m?e LONE HENDGES de
CAPIT?O na promo??o MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E ?TICA
ESMERALDA e ENCANTO FM.

01238
OI Tiagao boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

69470
oi Thiago ? a Cris couto de Lageado quero deixar o nome da minha m?e Rosa couto pra
participar da promo??o da encanto e relojoaria esmeralda

78836
Meu nome ? Vera Maria Teston de Progresso gostaria de por minha m?e Aldair da Silva
na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM

36354
OI Merilin bom dia.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

85378
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

11446
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

44328
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

94419
Bom dia, r?dio Encanto, sou Ivanete Lajeado toca m?sica do Gustavo Lima.. quero
participar da promo??o dia das m?es da Relojoaria Esmeralda , minha m?e Maria Feil.

73824
Tiagao..boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

08011
Filha Raissa KAUANY KAFER VIEIRA MAMAE LUCIANE ISABEL CRISTINA KAFER DE
ARROIO DO MEIO. MINHA M?E VALE OURO. JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO
FM

48525
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

98950
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

86584
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

04827
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

83100
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

16568
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????
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62239
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

10964
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

24194
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

34144
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

08756
Ol? sou Jeferson Eckhardt de Arroio do Meio e quero inscrever minha m?e Ademilde
Eckhardt da promo??o da encanto FM e joalheria esmeralda

47677
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

79418
Boa noite Tiagao! Quero escutar a musica do Pinfloid. Coloca minha esposa Lenise Auler
na promocao do dia das Maes da joalheria esmeralda e encanto. Lajeado.

98791
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

35528
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

07838
Boa tarde sou o Eduardo sulidario de encantado queria botar minha m?e na promo??o
minha m?e vale ouro da encanto fm e joalheria esmeralda minha m?e ? a leda sulidario

16843
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

70920
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

10157
Ol?.. sou o Diego Fontanive de lajeado.. quero colocar minha m?e F?tima Fontanive na
promo??o vale ouro.. quem da ? joalheria esmeralda e Encanto fm

03974
Sou Igor fontanive de lajeado quero colocar a minha m?e F?tima Fontanive na promo??o
minha m?e vale ouro.. Quem da ? joalheria esmeralda e encanto fm

57688
Edirleine Freitas da Siva Encantado RS Francisca Freitas da Silva *Quem d? um vale-joia
de R$1500,00 para sua m?e? - Joalheria Esmeralda e Encanto

11396
Boa tarde! Aqui ? a Valentina Rodrigues da Silva de Arroio do Meio e quero participar da
promo??o do Dia das M?es da Joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e ? a Eliane
Rodrigues da Silva

73444
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto.fm e joalheria esmeralda vcs s?o top sou o Andrew
Henrique Nunes Jorge

36525
Eduarda thais scherer do Jardim do cedro quero colocar minha m?e Elaine loraine kollett
na promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

47751
Bom dia enconto M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s quero participar da
promo?ao do dia das m?es com com joalheria esmeralda e encanto minha m?e se chama
Iva de freitas de bela vista do f?o marqu?s de souza ??

58823
Boa tarde Encanto !!!sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria Esmeralda o nome da minha m?e ? Viviane Ott
????



Nome Nº Promocional Resposta

47971
Leonardo Bergmann de canudos do vale e a Marli Bergmann quem sorteia um vale-joia de
R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto

92079
Oi quero colocar minha m?e na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro e quem da
esse super presente ? ENCANTO FM E JOALHERIA ESMERALDA o nome a minha m?e
? Orvani Elauterio de Estrela, sou Darl?ia Carine Gay ??

53243
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

21795
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

01768
Bom dia ,M?rcio Rech de Lajeado quero colocar minha m?e Del?zia Cruz na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro ,Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

20745
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

86676
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

06595
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

03846
Oi bom dia ? o Bruno zenatti gostaria de participar da minha m?e vale ouro o nome dela ?
Sandra zenatti encanto e joelharia esmeralda

03244
Bom dia, quero colocar minha m?e Evoni Back Wust na promo??o da m?es . Luciane
Carine Wust de Lajeado, Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto FM.

68835
Bom dia ? andreia fagundes de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro Loreci fagundes joalheria esmeralda e encanto obrigado

14810
Sou Victor ricarttis minha m?e ,Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!

27439
Sou vit?ria de Borba minha m?e Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado ,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!!

02979
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto e joalheria esmeralda vcs s?o 10 sou andrew Henrique
Nunes Jorge

23567
Boa tarde ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ? 1000

75116
Bom dia! Quero participar da promo??o do dia das m?es... O cora??o da minha m?e vale
ouro! Promo??o Encanto FM e Joalheria Esmeralda!

82397
Boa tarde gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha mae vale ouro e quem
da o presente eh Encanto fm e loja Esmeralda. Sou Shauam Antony Eckert Siebra. E
minha m?e Evelin Emanuele Eckert de Lajeado.

22358
Boa noite encanto sou a Tain? dos santos de Lajeado p?em minha mae S?nia Friedrich na
promo??o minha m?e vale ouro da esmeralda e a encanto

10645
Oi eu sou a Djenifer de marques de Souza quero colocar minha m?e Rejane de Castro na
promo??o minha M?e Vale ouro ?tica esmeralda

90236
Ol? dia! Sou vit?ria Gabriela de Borba quero homenagear minha m?e VANESSA DE
F?TIMA RICARTTIS, A ENCANTO E JOALERIA ?TICA ESMERALDA!!!

39202
Boa tarde.Aqui ? o Vilson Jandir Storck quero por a minha M?e na promo?ao ,o cora?ao
da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

81565
Bom dia!! Sou Geovana Prates Kersting, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates.
A resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

00394
E a Francine Joris bota a minha m?e Renata Schneider de roca sales minha m?e vale
ouro patroc?nio encanto fm e joalheria esmeralda



Nome Nº Promocional Resposta

43176
Bom dia Adriano !!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es da encanto FM e joalheria Esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

39253
Sou Rafael Maziero de Colinas e quero participar da promo??o quem da mais j?ias pra
sua m?e, resp encanto FM e joalheria esmeralda, pra minha mae Fabiana Maziero...

11790
Sou joao vitor da rosa nascimento Queria colocar a minha m?e camila oliveira da rosa
nascimento na promo?ao da joalheria esmeralda e encanto fm

16621
Bom dia ..sou Marcos Linke Links de S?o Bento..quero colocar minha m?e Anita Flores
linke na promo??o ?tica e relojoaria Esmeralda e encanto na promo??o quem da um vale
brinde de 1.500 reais

75778
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

59542
Bom dia ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e vale
ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ?SA PARCERIA ? 1000

75445
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

23750
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

51621
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

28688
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

45546
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

51713
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

30456
Sou Franciele Dammann quero colocar minha m?e Andr?a Dammann na promo??o o
Cora??o da minha m?e vale ouro, da joalheria Esmeralda e Encanto FM

66291
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

38389
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

37052
Sou Daniel Henrique de cruzeiro do sul Tenho 8 anos queria colocar minha m?e Joice Keil
na promo??o Resposta joalheria esmeralda e encanto FM

70138
Oii ? a julia Stacke e quero participar da promo o coracao da minha mae vale ouro , quem
da essa promo ? a encanto fm e esmeralda

41634
Boa tarde, ? Roberto Ledur de estrela, coloca minha esposa Jordana canan de lima na
promo??o do dia das m?es ,joalheria Esmeralda e Encanto, valeu abra

05887
Boa tarde !!??sou Viviane Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e
vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Edite Ferreira obrigada! ????

84948
Bom dia!! Sou Guilherme Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

69073
Sou Vin?cius windberg de Lajeado, quero colocar a minha m?e vanderleia scheibler na
promo??o da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

08866
Eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio dos dias das m?es da joalheria esmeralda.obg

08516
Quero colocar minha m?e janice johner na promo??o minha m?e vale ouro abra?o
Janaina johner radio encanto e joalheria esmeralda

44190
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

91264
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

30875
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado
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54835
Merlin eu maria aler de cete anos querro clca minha mae Lenise auler de laj na prm o
coracao vale ouro cm a relogoaria esmeralda e a encanto.

81501
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

70078
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

36401
Oiii.Sou ALINE GODOY quero colocar minha m?e MARLISE GODOY de TRAVESSEIRO
na promo?ao MINHA M?E VALE OURO com JOALERIA ESMERALDA e ENCANTO FM.

81895
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

13255
Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e vale ouro.Daniele fuhr de
estrela.Mae Dirci Maria fuhr. Joalheria esmeralda e encanto fm.?

75655
Boa tarde Merlin s? na faxina aqui e no som da encanto FM quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e r?dio encanto FM m?e Ilse Miller ? a Jandira
Ruschel de Santa Clara do Sul bjs????

51434
E colocar minha m?e Clarice Becker. Lajeado na promo??o minha m?e vale ouro quem da
encanto FM e joalheria Esmeralda

05321
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

75184
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

04849
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

34009
Bom dia!! Sou Gabriel Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

20730
Promo??o dia das m?e o nome da minha m?e e Marlene Petry e o meu ? Kau? J?nior
hentges Radio encanto FM e joalheria esmeralda Arroio do Meio

56562
Bruna Moraes Spegiorini colocar minha m?e Scheila fabiane moraes spegiorini no sorteio
minha m?e vale ouro joalheria esmeralda encanto FM

64466
Boa tarde encanto sou a Tain? de Lajeado p?em minha m?e S?nia Friedrich na promo??o
do dia das m?es dos 1.500,00 da esmeralda e encanto

87022
Oi tudo bem? Inscreve minha m?e L?cia de Moraes Fumagali promo??o o cora??o da
minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigada ?mily Moraes da
Rosa Ven?ncio Aires

94952
Oi M?rilin coloca a minha m?e Joseane Lassen Polis na promo??o o cora??o da minha
m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda, filhas Emily e Esther Polis, Lajeado ,
telefone 997441872 bjosss ????

01518
Oi sou a Djenifer Ta?s de Castro Busch de Marques de Souza quero colocar a minha m?e
na promo??o dia das m?es otica esmeralda quero ouvir Eduardo Costa olha a

57160
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

36586
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

07406
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

42109

Oi Boa tarde gostaria de me escrever na promo??o e minha m?e miga beb? ? pequena s?
podia ser ? encanto e joalheria esmeralda aqui ? a luciane Casagranda franchini ? minha
maezona?Maria Barrosi casagranda liga alegre caravagio mu?um telefone 051996073671
bjs e uma boa pascoa

05660
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda
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16273
??sou wellinton erick de Araujo padilha gostaria tambem como o meu irmao colocar o
nome da nossa mae na promocao da Esmeralda e encanto fm.Maria Julia de Araujo
padilha.998865541.lajeado

50626
Cleomar Avila de Lajeado colocar minha mae Ortenila Avila que o cora??o dela vale ouro
da promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto F M

49851
Bom dia Meu nome ? Ruan tenho 8 anos sou de Estrela quero coloca minha mam?e na
promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM Nome da minha m?e
? Eliziane Queiroz da silva bjo p vcs n?s estamos sempre escutando a r?dio do

07537
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

89038
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

51579
Quero participar da promo??o das m?es...o cora??o da minha m?e vale ouro....uma
promo??o da encanto FM e joalheria Esmeralda....meu nome e Gustavo Rauber pra minha
m?e Denise Isolete Appel

41088
Eu Raffael Xavier de Aquino gostaria de inscrever minha m?e Fabiana Xavier na
promo??o do dia das m?es De Lajeado Esmeralda e Encanto FM

70934
O nome da minha minha e glaci FERREIRA e meu nome e ALEXANDRA FERREIRA O
cora??o da minha m?e vale OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO fm

64835
Oi quero colocar minha m?e Leila Pazini pra participar da promo??o dia das m?es. E
quem d? o presente ? joalheria esmeralda e Encanto FM... Ariella Pazini Viegas...

16743
Quero colocar minha m?e Rosa Formehl no sorteio, quem te da um present?o no dia das
m?es? A resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm- Roseli Formehl -Lajeado??

64620
Juliana C. D. Quanz quero colocar minha m?e Neusa Algayer para participar da promo??o
Dia das M?es com Joalheria Esmeralda

94711
meu nome e thomas jeferson de castro so de lajeado nome da minha mae juliana fatima
da silva promocao relojoaria esmeralda e encanto fm

68177
Sou Francyele da Silva Nunes da cidade Guapor? nome da minha m?e ? Diolene da Silva
Nunes patrocinador Joalheria Esmeralda e Encanto

17848
Oi. Posso colocar o nome da minha ma? na promo?ao dia das ma?s. Ana Maria Deconto
de Mu?um. Res joalheria ESmeralda e encanto fm. Obrigado.Meu nome ? Elisabeth
casagrande

00033
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

22698
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

34043
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

64092
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

79261
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

98509
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

51114
Boa tarde, quero participar da promo??o minha m?e vale ouro Luciane Carine Wust de
Lajeado . Resposta joalheria Esmeralda com Encanto FM.

74214
Bom dia gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro sou Adriani Wust de
Lajeado. Resposta joalheria ESMERALDA COM ENCANTO FM

00028
Filhos: Arthur e Davi Bertoglio.... M?e: Renata Bertoglio....de Lajeado Cora??o da minha
m?e vale ouro. ?tica esmeralda e encanto fm
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08275
Oi meu nome ? lucas k.squero colocar m mae na promocao coracao da minha mae
marilene Terto vale ouro joalheria esmeralda e rd encanto

10800
Jonathan Avila de Lajeado colocar minha Mae Keli na promo??o cora??o vale ouro da
Encanto FM relhojearia Esmeraldas

07434
Bom dia Adriano quero colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda,

50385
Sou Claudia Lidiane dos Santos moro em Teut?nia minha m?e Ant?nia Marlene pena dos
Santos encanto e joalharia esmeralda

16461
Oi, meu nome ? G?ssica, coloca minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda

23708
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

01011
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

66312
O coracao da minha mae vale ouro! Willian bouvie mae Vanderleia de fatima bouvie
Encanto fm Joaleria e otica esmeralda dele dale tricolor

31246
Oi sou a Daviane Endler de Roca Sales quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria esmeralda e encanto fm

82513
Oi sou Daniele Endler de Roca Sales e quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria Esmeralda e Encanto FM

70999
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

20285
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

34093
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

12087
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

91219
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

98928
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

28831
Ola sou Estela cristiane dos Santos de Forquetinha quero participar da promo??o do dia
das m?es da joalheria esmeralda e encanto fm em nome do meu filho Jo?o Pedro do
Prado.brigada

55839
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

93640
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

97008
Bom dia eu a francieli de cinco anos quero escr a miha mae lenise na prm minha mae vale
ouro coma relogearia esmeralda ea encanto .sou de lajeado.

73688
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

40370
Meu nome ? nelcindo Nunes de Oliveira quero participar d? promo??o minha m?e Vale
Ouro d? relojoaria s ?tico esmeralda coloca Franciele Ta?s da Silva Oliveira

96387
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

27717
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

04462
bom dia eu quero colocarminha esposa na promo??o dia das m?es cora??o da minha
m?e vale ouro com parceria da esmeralda e encanto fm

75649
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.
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26227
Bom dia ! Sou Lisnei Juliano Winter de Teut?nia e nome da minha M@E ? Dalia Post
Winter . Promo??o da ?tica Esmeralda e Encanto FM

55577
Bom dia , queria participar da promo??o dos dias das m?es minha m?e vale ouro em
parceria com a rejoalheria Esmeralda e Encanto Fm.

49863
Bom dia , sou a Luciane Beatriz Feldens de Colinas tb quero participar da promo??o do
dia das m?es ?tica esmeralda . Liria Lammers no.e da mamis

26256
Oi Tiago quero colocar minha m?e Adelaide Royer na promo??o cora??o d m?e Vale
Ouro, d encanto e joalheria esmeralda, ? a Rosimeire Royer d canudos do Vale!

63853
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

60664
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

33691
Bom dia kauane paulus de lajeado, coloca mamae marioli paulus na promo das mamaes,
encanto fm e joalheria esmeralda. Toca uma turma do pagode

14238
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

77125
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

57399
Bom dia ? Adriana dos santos de S?o Jos? do Herval quero colocar minha m?e na
promo??o das m?es joalheria esmeralda e encanto fm.obrigado 054 996217359.

15250
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

43438
Marcio miguel de borba / m?e Sirlei de borba : cidade lajeado promo??o quem da vale ?
Encanto e joalheria Esmeralda

88645
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

97764
Bom dia teta ? o marcos capitanio de mu?um qero escrever minha m?e iraci capitanio n?o
promo??o joaleria esmeralda encanto fm aqele abra

14438
Patricia ang?lica wathier Da minha m?e - Maristela Alves Pereira Cruzeiro do sul -
Resposta - joalheria Esmeralda e Encanto

08930
Bom dia Eloi cossul de roca sales coloca minha m?e Ilone Cossul na promo??o minha
m?e vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm

31858
Oi sou Aline de Teut?nia. Quero colocar minha m?e Neide Fritscher na promo??o do dia
das m?es. Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

26525
Oi meu nome ? Ereni Maria Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e joalheria Esmeralda. N? da minha m?e ? Eva da Silva Bello

00149
Ivandro toniolo nome da m?e Ivone m. P.toniolo putinga rs que t? dando ? radio encanto e
joalharia esmeralda

30786
Quero participar da promo??o: ?Quem sorteia um vale-j?ia de R$ 1500,00 para sua m?e?
Resposta: JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

55356
Boa noite eu Ariae Souza Queria escrever minha m?e Ana leticia de Souza de Lajeado na
promo??o da ?tica Esmeralda com encanto efieme

55989
Oi encanto .. Sou Tatiane Sulzbach de fazenda vilanova quero colocar minha m?e na
promo??o da joalheria esmeralda e encanto FM minha m?e Maria Madalena Sulzbach

24426
Ooi aqui ? a Katieli da Silva Kollet quero colocar minha M?e Erenilda da Silva no sorteio
da Joalheria Esmeralda. Cidade: Arroio do Meio

52365
Oi meu nome ? Bruna Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da Encanto
FM e Joalheria Esmeralda.

29677
Oi Thiago aqui ? a Bruna Pechoto Wermann coloca a minha m?e Katia Eliane Pechoto na
Promo??o joalheria Esmeralda e a Encanto FM de Bom Retiro do Sul um beijo para todos
voc

18100
Gabriel Grave de Teut?nia, quero colar minha m?e Marlene Grave na promo??o, com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda



Nome Nº Promocional Resposta

92735
Bom dia leonici bomm de lajeado coloca minha mae Teolina bom na promo?ao minha mae
vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm . manda uma musica pro meu noivo eloi cossul
de roca estamos matiando na escuta da encanto

26065
Maria Eduarda da Silva de Estrela, o cora??o da minha m?e vale ouro! promo??o Encanto
FM e relojoaria Esmeralda o nome da minha m?e ? Ivete Locatelli da Silva.

45818
Viviane Kunzler.MAE noely da silva lajeado Igrejinha Quem te d? um vale presente pra
sua m?e R:?tica esmeralda e ENCANTO FM

97197
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

01714
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

72046
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

52775
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

98302
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

16628
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

12242
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

31993
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

30867
Bom dia gostaria de participar da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro com encanto
FM e joalheria esmeralda minha m?e Celita Grunewald eu sou Ol?via Grunewald somos
de Lajeado

89368
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

89392
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

46118
Merlin eu neuriauler de laj querro escr a minha mae vale ouro a Silvia auler de lj na prm
relogearia esmeralda ea encanto.

32806
Oi meu nome ? St?fani Garcia e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e j?aleria Esmeralda. Nome da minha m?e ? Ereni Maria Bello

78038
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

43882
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

47245
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

86968
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

75740
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

73771
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

87117
Aqui ? a brenda quero escrever Min a mae ? Luciane Casagranda franchini liga alegre
caravagio mucum Esmeralda e Encanto FM

06527
sou Rafaella Scheidt e quero colocar a minha m?e Clarice Peroraro na promo??o de m?es
joalheria esmeralda somos de Encantado

29128
Oi Jonathan Avila gostaria de colocar minha mae na promo??o minha mae vale ouro
Relojoeira e Esmeralda Encanto F M
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43107
Oi bom dia... Quero participar da promo??o dia das m?es... Quem d? esse presente lindo
? joalheria esmeralda... Leila Pazini bom retiro do sul

30954
Meu nome ? Roseli Teresinha da Silva. Sou de lajeado e a m?e ? Ad?lia Maria da
Silva.....resposta. Esmeralda e EncantoFM ????

81493
VIviane Vianini 51996168552-Arroio do Meio/RS M?e: Juraci Maria Santin Vianini
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

72785
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

49055
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

98850
Ola eu maria auler querro escr a minha mae lenise auler de laj minha mae vale ouro com
arelogearia esmeralda ea. Encanto.

94874
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

71426
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

00565
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

66920
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

24201
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

52143
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

65222
Bom dia encanto sou de estrela eu queria botar minha m?e para participa??o da
promo??o relojoaria Esmeralda Encanto FM nome da minha m?e Noracilda Alves da Silva
e o meu nome ? Adair

40829
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

97216
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

71696
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

86609
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

17815
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

86560
Ol? sou Adriana scheibel quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale Ouro,
com a joalheria Esmeralda e Encanto FM. Nome da m?e ? Idalina Schmidt. Bjs Meri

64647
Oi sou Eduarda Sauter ? quero botar minha m?e iliane Zanon na promo??o do dia das
m?es. Joalheria esmeralda e Encanto FM

61698
Oii quero colocar minha m?e Silvane Maria Alf na promo??o do dia das m?es, Encanto FM
e joalheria Esmeralda, Lovani Hilgert de Arroio do Meio...

33805
Oi sou Isadora Horn Severo de Lajeado e quero colocar minha M?e Carla Horn na
promo??o Joalheria Esmeralda e Encanto FM . 982560909
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51615
Bom dia ?? Nara Bruxel quero colocar minha m?e na promo??o do dia das m?es Encanto
FM Relojoaria esmeralda Liana Majolo

37439
Oi encanto Vit?ria paludo Nova Brescia quero participa da promo??o do dia das m?es com
joalherias esmeralda e encanto FM m?e Viviane Paludo t 983117955

07577
Aqu? ? Alicia de Cruzeiro, coloca minha m?e Jaqueline Alves na promo??o dia das m?es,
relojoaria esmeralda.

38733
Vivi kerber m?e LEONICE kerber 51 995318715 Quem me da um presente do dias das
m?es joalheria esmeralda e Encanto FM. ?? Merlin

43966
Oi Maiana!!! Boa noite! Quero participar da promo??o do dia das m?es da encanto FM e
joalheria Esmeralda sou Viviane Ott de Encantado e minha m?e ? Edite Ferreira ????

36705
Ortenila Avila de S?o Bento queria me colocar na promo??o meu coracao vale ouro
Relhojearia Esmeralda Encanto F M

81841
Boa tarde!!! Meu nome ? Manoel gostaria de que colocasse a minha m?e na promo??o da
joalheria esmeralda. Nome da minha m?e Sofia Muller do Nascimento

74921
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

18198
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

54626
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

23976
Tain? Mattuella de Imigrante, m?e Lizani Johann, quem da um vale joia para a m?e, ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

92426
Oi....sou a Elizabeth pinheiro.minha m?e. E Ledoina pinheiro...promo??o encanto e
relojoarias esmeralda...minha mae vale ouro. .????

53477
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

63852
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

54042
Bom dia encanto. ..quero colocar minha m?e Maria Natalina de C. Faleiro na promo??o
joalheira Esmeralda e Encanto Fm....Maril?ia Faleiro. ..Ven?ncio Aires

85771
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

88054
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

06185
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

50994
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

28883
Oi ? a Raquel moreirade lajeado quero colocar minha m?e Marisa moreira na promo??o
joalheria esmeralda e encanto fm valeu sempre na escuta

70571
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

48210
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

00580
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM
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24324
Juliano Quanz quero colocar minha m?e Claudete Quanz na promo??o Dia das M?es com
Joalheria Esmeralda

18395
ALEXANDRA FERREIRA, quero participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO FM

10885
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

99467
Oiii bom dia ... eu sou a Clarice Correia de Cruzeiro quero participa da promo??o Joalheria
Esmeralda minha m?e vale ouro... nome da m?e idroilda Maria Correia ?????

80093
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

44691
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

51082
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

17532
Bom dia z? e rafa.. sou Henrique coloca minha m?e na promo?ao coracao vale ouro..
joalheria esmeralda encanto fm Cleci maria corso da concei?ao se der toca timbre de
galo????

52268
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

89816
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

61499
Janei Muniz e Iraci Simoni de Roca Sales quero participar dos dias das m?es , com
Joalheria esmeralda e Encanto fm

88973
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

71657
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

36420
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

07172
Sou Thiago Scheidt quero cadastra minha m?e Clarice pegoraro sou de encanto e
joalheria esmeralda um abra?o boa pascoa

60397
Oi bom dia sou a Taty de estrela j? deu o sorteio da promo??o de dia das m?es da
joalheria esmeralda

99599
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

79761
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

79248
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

63451
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

33803
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalharia
esmeralda

65020
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalheria
esmeralda

51506
Bom dia quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM e
joalheria esmeralda. Minha m?e laini schmitz bruinsma. Tiago augusto bruinsma de
lajeado.
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39988
Gostaria de por minha m?e Edi stroher de Souza na promo minha m?e vale ouro com
joalheria Esmeralda e ENCANTO FM aqui ? o Mateus Stroher de Souza

16014
Gostaria de colocar minha m?e Iraci Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

80390
Oi sou jeisimara Antunes quero colocar minha m?e no sorteio Minha m?e vale ouro
joalheria Esmeralda Encanto nome dela. Nelci Antunes

10559
O cora??o da minha filha vale ouro m?e dienefer de lima santos mora em teutonia
joelheria esmeralda e encanto

64224
Teta ? o repolho toca surto de amor e p?e minha m?e iraci capitanio na promo??o joaleria
esmeralda encanto fm marcos capitanio de mu?um

80970
Ezequiel Francisco Vieira. Inelde fatima rodrigues de encantado. Resposta? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

34884
Oii aqui ? a Nicole coloca minha mam?e Noeli de souza na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda

99044
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

99366
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

45770
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

98511
Nome: Elizete Fachini Cidade: Capit?o Nome da m?e: Nilse Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

79460
Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. O nome da m?e ? Nelsi dullius Crueiro do Sul. E o nome da filha
? Tacia caroline dullius. Obrigado .??

49594
Gean Marcos schuck de Capit?o, o cora??o da minha m?e vale ouro, Encanto FM e
joalheria Esmeralda. M?e Isolde Schuck

96993
Promo??o O cora??o da minha m?e Vale ouro Quem d? um vale j?ia de 1500 ? a
Joalheria Esmeralda e Encanto Mathias Henrique Scherer - Lajeado e o nome da minha
m?e ? Veridiana Dreifke

42731
Bomm diaaa! Quero participar Promo??o Dia das M?es! Resposta: R?dio Encanto e
Joalheria Esmeralda!!!?? Nome da M?e e presenteada: Leonizia Diel quem est?
mandando: Ros?ngela Diel. Brigaduu!!!

39411
Meu nome ? Fernanda Sippel e quero colocar minha m?e na promo??o da Encanto junto
com a esmeralda. Nome dela ? Nadir Sippel

58493
Coloca a minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda. O cora??o dela vale ouro, ? a G?ssica quem manda??

31705
Oi, coloca minha m?e Vera Maria Teston, de Progresso na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda. ? a G?ssica que manda??

11069
Bom dia gostaria de participar da promo??o o cora??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. Meu nome ? Nat?lia Marmitt e minha m?e se chama Ol?via
Grunewald. Somos de Lajeado

94914
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

38877
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

37353
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

55311
Oi meu nome ? jeismara quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria
Esmeralda e a r?dio Encanto nome da minha m?e Nelci Antunes de Teut?nia bairro
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Canabarro

38476
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

17114
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

34560
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM meu nome ? Gilmar Teston de Progresso

01928
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

50917
Boa tarde, quero perticipar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria
Esmeralda e Encanto.

99580
Oi sou laura brembatti quero partisipar da promosao minha mae vale ouro da joaleria
esmeralda e encanto sou de doutor ricardo A mae leodete brembatti

53434
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

90906
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

15594
Daiana jesecleide Kraemer de Lajeado ..minha m?e Eli Kraemer na promo??o joalheria
Esmeralda e encanto FM

33824
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

01466
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

79819
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

14795
Bomdia merlin eu ana auler de laj querro escr a minha mae vale ouro com arelogearia
esmeralda ea encanto.

36351
Oi, gostaria de colocar minha m?e Hedi M?ller na promo??o da Encanto FM e joalheria
esmeralda, Claudete Lenhardt de Forquetinha

78863
Jennifer Ariele Bender , Lajeado-rs, nome da m?e Fernanda Fabiana Bender Joalheria
Esmeralda e Encanto ????????????

82121
Gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro com Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda pois sou m?e de dois anjos . Isabel Cristina Schmidt DE LAJEADO. 985963937

77375
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

93623
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

26970
ol?!!! Quero participar da promo??o Minha m?e vale Ouro. A resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM. Sou o Jonas Henrique Gossmann de Canabarro Teut?nia e
minha m?e ? Andr?ia Gossmann.. Grande abra?o.

90616
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

15315
Ta?s Maria Schaurich de Teut?nia Quem vai dar esse present?o ? a encanto e ?tica
esmeralda Nome da m?e Neusa Maria Schaurich

66381
Quero colocar a minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro encanto FM e joalheria
esmeralda.

49110
Coloca minha m?e Aldair da Silva na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

47020
Oi quero participar da promo??o cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria
esmeralda sou Clarice kern e minha m?e ? Maria Eva da Rosa Silva somos de lajeado

77450
Boa tarde ? a Dora almansa .queria colocar minha mae na promocao da joalheria
esmeralda nome dela Dirce goncalves almansa . Sou do montanha lajeado
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44024
? a Daniela Martins Pereira, quero colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda, minha m?e Eva Martins Pereira.

85898
Oiiisou a Naty estrela Quero participa da promo minha mae vale ouro joalheria esmeralda
Valeria Regener Theisen

99336
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e relojoaria
Esmeralda , sou a Kamily e minha m?e ? Janete Seidel de Alto Conventos Lajeado

24374
Bom dia queria participar d promo?ao d dia das maes cm encanto fm e joelharia
esmeralda nome d minha mae e Neudir caussi emeu marcia

31918
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e Joalheria
Esmeralda... Nome da m?e: Grasiela Salton Ames quem pede ? a filha:Thavany Luiza
Salton Ames de: Capit

26303
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda,
Encanto FM, meu nome ? M?rcio Valdir Ohlweiler, o da minha m?e ? Marlene Sprandel
Ohlweiler, de Teut?nia, obrigado.

82835
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda
Encanto FM meu nome ? Rafaela Vit?ria Almeida Ohlweiler, o da minha m?e ? Cleusa
Almeida Ohlweiler, de lajeado, obrigada

33477
E quero participar da promo??o cora??o de m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda
e R?DIO encanto Fm. O nome da minha m?e ? Sonia Daltoe e o meu ? vit?ria Daltoe de
capit

79738
Livania Meotti De Mu?um Queria presentear minha m?e deonesta com joalheria
esmeralda e encanto fm

73741

Bom dia Deise Cruzeiro do Sul quero participar promo??o dias das m?es e loja esmeralda
. M?E tr?s letras que devine dedica??o ,amor ,carinho e um amor incondicional dedico a
minha m?e Maria Zalete da Silva so descobrimos o valor de uma m?e quando geramos
um filho tmb sou m?e minha filha Melissa Scheibel tmb faz quest?o que eu participo da
promo??o porque mere?o.encanto melhor r?dio do Vale .

49072
Quem da um vale J?ia de R$ 1.500,00 para a minha m?e ?: ENCANTO E JOALHERIA
ESMERALDA !!

13562
Thomas Jeferson de castro De lajeado m?e Juliana fatima da Silva Relojoeira esmeralda e
encanto fm

75208
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

28891
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

28358
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

11559
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

07755
Ooi quero participar do sorteio de dia das maes com encanto fm e joalheria esmeralda, pra
minha mae elenice bortoncello??

42521
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

93680
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

85131
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

36144
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas
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66265
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

12101
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

26761
Lilian Cerveira de Estrela 981070417 promocao dia das maes tbm joalheria esmeralda e
encanto ...mae salete marques

81580
Bom dia Encanto queria botar a minha m?e na participa??o de da relojoaria Esmeralda
Encanto FM nome da minha m?e no Cacilda Alves da Silva e o meu nome e Adair de
estrela

78483
Bom dia enconto quero participar da promo?ao do dia das m?e com joalheria esmeralda e
encanto. M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s ??

75871
Bom dia...quero participar da promo??o minha m?e vale ouro..com joalheria esmeralda e
encanto... Ana paula schuster rodrigues e mam?e Claudete Schuster de Estrela

28601
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

55934
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

19896
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda Pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

14499
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

70737
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

19232
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

02656
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

53129
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

65177
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

85491
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

86606 Oi eu sou a Bianca e queria participar do minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda

44915
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

59233
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

35678
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

58478
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

34441
Aline Fronchetti Mu?um M?e: Sirley Brino Fronchetti Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.
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86837
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

46001
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

72325
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

29358
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

39682
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

57457
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

65502
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

05947
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

69558
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

92264
Quero participar da Promocao o coracao da minha mae vale ouro Joalheria esmeralda e
encanto Fm

87527
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

48041
?Quem d? um vale-joia de R$1500,00 para sua m?e?? RESPOSTA: Joalheria Esmeralda
e Encanto.

68135
Ol? gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda Encanto
FM meu nome Cleusa Almeida Ohlweiler da minha m?e Irene de Almeida, Lajeado.??

16129
Bom dia .....o cora??o da minha m?e vale ouro...encanto FM e joalheria Esmeralda v?o
dar esse present?o pra minha m?e...sou Gustavo Rauber de Lajeado pra minha m?e
Denise Isolete Appel...

03975
Coloca minha m?e na promo??o de dia das m?es, a resposta e joalheria esmeralda.
Minha m?e se chama Maria Olivia de Almeida

88032 ?Quem sorteia um Vale-Joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria esmeralda e
encanto

30629 Quero participar da promo??o dos dia das m?es, patroc?nio relogiaria Esmeralda.

74713
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic. Canoas. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

07264
Quero participar da promo MINHA MAE VALE OURO!!!!!! ???? Joalheria Esmeralda e
Encanto Fm.

69503 Boa noite, minha mae leodete maria brembatti vale ouro, joalheria esmeralda e encanto.

77369
Quero participar do sorteio de dia das m?es da encanto e joalheria esmeralda. Sou a
Jaqueline Cordeiro e minha m?e ? Elisabeth Riefel. Somos de Lajeado

60394
Erik milani coloca minha m?e na promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda sabrina
milani de lajeado

Maria Eduarda da Silva de Estrela 34681 O cora??o da minha m?e vale ouro! Promo??o Encanto FM e relojoaria Esmeralda

62861
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bruna
Elisa Mallmann. Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

47000
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic nome da m?e. Filho Jo?o mallmann claic. Canoas
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79597
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bernadete
v.mallmann.Estrela. Nome da m?e THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela

22095
Oi Merlin coloca a minha filha Esther Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

82679
Daniel Lu?s Gall Pereira Lajeado Adilce gall Resposta: joalheria esmeralda e ncanto FM
??????

38075 Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria Esmeralda

56536
Bom dia ..quero colocar minha mae no sorteio do kit da joalheria
ESMERALDA...ab?s.claudete de sao bento..

47250
Bota minha mae no sorteio do dia das mae .sandra maria bizarro. Esmeralda e encanto.
Flavio.

24913
Oi Merlin coloca a minha filha Emily Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

02538
Queria participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria esmeralda...nome da
minha m?e ? Josefina Secco somos de Il?polis

19576 Samuel Carlos Kern e Valdeci Kern Lajeado. Encanto e joalheria esmeralda

54271
QUEM D? UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 PARA A SUA M?E? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO Raquel Cristini Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?E: Eloisa
Rosana Ulsenheimer

42220
Quem d? um vale-joia de R$1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto FM
Fernanda Francieli Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?e: Eloisa Rosana Ulsenheimer

77033 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

19774
Quero participar da promo?ao minha m?e vale ouro , joalharia esmeralda e encanto fm ,
Leonara valin ,Mu?um

48167 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

46591
Bom dia quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo bjs

12039
Bom dia!Quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo meu nome Jaqueline Fabris Goncalves de Nova
Br?scia obrigada bjs ??

35695 Caroline Kappes Lajeado Lisane Kappes Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto Fm ??
94633 Flavio bizarro de Estrela.sandra maria bizarro..joalheria esmeralda e encanto fm. Abra

80175
Quero participar da promo??o dia das m?es..com Joalheria Esmeralda e Encanto... M?e
Ana Paula Schuster Rodrigues e filha Thaila Cristina Rodrigues de Estrela

68207
Oii, quero participar da promo??o dia das m?es joalheria esmeralda. Sou Ana Paula Haas
Renner de Westfalia. Minha m?e Sigrid Juliana Haas.

82453
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

73322
O cora??o da minha m?e vale ouro encanto Fm e joalheria esmeralda sou a Vanda turatti
de Encantado quero escrever minha m?e Jurema MARIA RUSIM TURATTI.

75472
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

51957
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

50692
Meu Nome ? Ot?vio Pedroso Minha M?e Vale Ouro Joalheria Esmeralda E R?dio Encanto
FM, Rosilene Alvariz, Roca Sales (51) 984168646

35866
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

86638
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

13553
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884
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82867
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

66235 Cora??o da minha m?e vale ouro encanto FM e joalharia esmeralda

35649
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela. Bernadete v.mallmann.Estrela

65547
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
Bernadete vognach mallmann estrela. C?sar Augusto mallmann. Estrela

04311
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Camila m.claic.canoas.
Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

92186
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Jo?o mallmann claic.
Canoas. Nome da m?e Camila Mallmann Claic. Canoas

12797
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Bruna e.mallmann.
Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

29225
Oiii quero participar da promo??o Encanto e joalheria Esmeralda Iv?nia Pinto Minha m?e ?
Iva Pinto Lajeado

94724
Oi teta me p?em na promo??o dia das m?es da joalharia esmeralda e encanto FM ?? ?
Ana Paula Dalmoro de jacarezinho encantado

32373
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

83497
Oi sou Ivani, quero participar do sorteio da jualeria esmeralda e encanto FM minha m?e ?
Neusa do Nascimento Lopes

36944
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

09407
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani Bender Cogo -Lajeado

03272
Cora??o da minha m?e valeu ouro, encanto fm joalheria esmeralda. Nelsi cecilia
mallmann....... mariano mallmann, Lajeado ....

85112 Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria Esmeralda e Encanto.

55998
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda e encanto fm. Nome da
m?e Bernadete vognach mallmann estrela. Filho C?sar Augusto mallmann. Estrela

15311
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm .Enzo
Gabriel muhl,m?e Daniele fuhr

20807
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm.Joao
Miguel muhl,m?e Daniele fuhr

50632
Oi quero participar da promo??o da ?tica e joalheria Esmeralda meu nome ? Suelen
Guarnieri

95486
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro:Joalheria Esmeralda e Encanto. Sou Bia
Schossler Gerhardt. Boa Uni?o Estrela. Minha m?e ? Daniela Cristina Schossler. Estrela.
Obrigada

72632
O cora??o da minha m?e vale ouro Parceria Joalheria Esmeralda e Encanto FM Meu
nome ? D?bora Andr?a Pellenz e o nome da minha m?e ? Clari Tillwitz De Estrela

49241
quero participar da promo??o encanto e joalheria esmeralda o cora??o da minha m?e vale
ouro.mae Cassiane gasparini quem manda gabrieli knob de encantado

63694
Gostaria de participar da promo??o da relojoaria esmeralda MEU nome ? Marcos Linke
Nome da minha m?e Anita flores linke

55086 Patricia hunning estrela sirlei da rosa joalheria esmeralda encanto

22564
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

39166
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

07043
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais
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73256
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

75032
Quero participar da promo??o da ?tica joalheira esmeralda, encanto FM. MInha M?e Vale
Ouro. Sou Robinson Krumenauer d marques e minha m?e ? Ivete Auler Krumenauer

93682
Quero participar da promo??o das m?es Joalheria esmeralda e a encanto FM Sou Joice
Keil de cruzeiro do sul

86810 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
57899 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

59918
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

22459 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
23446 E quem da esse presente pra gente ? a joalheria Esmeralda e Radio Encanto Fm ????

64230
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

14645 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
36244 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
93455 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
09369 Quem sorteia uma joia de 1500 reais ?joalheria Esmeralda e Encanto FM

68618
Boa noite. Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto. M?e Aracy
Rodrigues, filha Andr?a Rodrigues Cruzeiro do sul

76953
A? Tiagao queria botar minha m?e na promo??o esmeralda e encanto . Sandra Maria
bizarro.valeu

46314
Quero parcipar da promocao encanto e ?tica esmeralda do dia das m?es Minha m?e e
Evanilda de F?tima Ferreira 998408895 eu sou Luciana Ferreira meu numero e
980546281

78025
Promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e
Aldair da Silva. Vera Maria Teston de Progresso

80225
Cora??o da minha m?e vale ouro, joalharia Esmeralda e encanto fm . Vanice greisang......
Benjamin griesang mallmann

31426
Quero participar da promo??o relojoaria Esmeralda e Encanto FM . dias das M?es, meu
nome Ivani Bender Cogo-Lajeado

34023 Sou de Lajeado Felipe Durand relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha

95536
Quero participar sorteio kit Joalheria Esmeralda Marlise p m?e Nair Encatado Esmeralda e
Encanto FM

52234 Ol? quero participar do sorteio da Esmeralda dia das M?es..

84656
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

91023
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

24866
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

33897
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

54717
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues genro
Reinaldo Rodrigues de Souza

79953
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Andr?a Rodrigues
marido Reinaldo Rodrigues de Souza

56461
Minha mae vale ouro da joalheria esmeralda e Encanto Fm nome da minha mae Cacilda
Borba Alvariz. Roca Sales RS

93883 Coloca minha m?e na promo??o da esmeralda.

86996
Minha m?e vale ouro! Joalheria Esmeralda, Encanto FM, Priscila Elisabeth da Silva Pedro
Henrique Berro Lajeado

29718 Minha M?e vale ouro. Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado
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68916
Promo??o Encantofm e joalheria Esmeralda. Meu nome ? Gustavo Bazanella e minha
m?e ? a Lisa Bazanella. Valeu.

80679
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (esposa) Andrea Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

16529
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (sogra) Aracy Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

26815 Minha m?e Vale Ouro joareia esmeralda Ana Cristina verruck da Silva

40598
Minha M?e vale ouro Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado Pedro H. Berro Priscila
Elisabeth da Silva

38989
Resposta:Encanto e joalheria Esmeralda. Mam?e,Jurema Ferreira Frohlich Sou Juliana
Ferreira Frohlich Promo??o dia das M?es..

50262
Encanto e joalheria Esmeralda minha m?e Franciele Rutzen de Teut?nia me chamo
Manuella Rutzen da Silva

04828 Encanto e joalheria esmeralda
53634 R: joalheria esmeralda e encanto

86506
Relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha zvirtes Felipe Durand de
Lajeado

98284 Joalheria esmeralda e encanto fm
63004 Joalheria esmeralda e encanto fm
55124 Joalheria esmeralda e encanto fm
75237 Joalheria esmeralda e encanto fm

09319
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

33149
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

55463
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

40745 Joalheria esmeralda e encanto

67173

Bom dia para todos n?s e que possamos aprender viver nossos dias como se fossem o
?ltimo de nossas vidas p?s na verdade o futuro e incerto e s? deus tem o controle sobre
ele... quero escrever minha m?e aurora Marques de Freitas na promo??o do dia das m?es
encanto e joalheria esmeralda e eu nas demais promo??es Cleiton de Freitas de arruda
02090389001 lajeado moinhos

51000

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, M?e Marisa
Delazeri. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria
Esmeralda e Encanto FM

92980

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, Marisa Delazeri.
Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

51829
Bom dia, tudo bem? Sou Helo?sa Bettio de Travesseiro/RS. Gostaria de colocar minha
m?e Marin?s De Maman Bettio no sorteio da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO. Quem sorteia um Vale-joia de R$ 1.500,00 para minha m?e ? a Joalheria
Esmeralda e a Encanto.

42023
Olaa gostaria de participar da promo??o: O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO.
Nome: SILVIA PRESTES MATTES . M?e: SULANI MARIA PRESTES . cidade :
LAJEADO. PERGUNTA: QUEM DA UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 para sua m?e?
Resposta: joalheria esmeralda e encanto.

17846
Bom dia. Sou Patrick Possebon, de Arcoverde - Carlos Barbosa, quero inscrever minha
m?e Juliana Zuanazzi Possebon, na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Quem
d? um vale-j?ia de R$1.500 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM
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85727
Boa noite Quero participar da Promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lorenzo Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome de minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encantooooo

96741
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lucas Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos : Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

97799
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Marlisa Maria Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ?
Gentilha Arossi Fontana: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

42189

Ol?, meu nome ? Brenda Schmidt Menezes, de Lajeado, quero colocar o nome da minha
m?e Silvana Schmidt na promo??o minha m?e vale ouro. Resposta de quem d? um vale
compras de 1500,00 para minha m?e ?: Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM. Boa
sorte para minha m?e, bjs turma da Encanto

90625
Oi? encanto bom dia sou Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o
do dia das m?es pra minha m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor que compras
de 1500 reais ? ?Encanto FM e joalheria Esmeralda????

84796
Oi meu nome ? Valentina Wulfing sou de estrela e quero colocar minha m?e na promo??o
do dia das m?es o nome dela ? Gilvane luzia dos Santos Wulfing de estrela e a resposta ?
encanto fm e joalheria esmeralda

71907
Oi me nome ? Andr? Elmo Schwingel e sou de Laje3 quero participar da promo??o
Cora??o de M?e vale ouro. Que dA uma joia Nome da m?e Loiva Irimgartd Schwingel.
quem da a joia ? R?dio Encanto FM e Joalharia Esmeralda.

59541
Ol?, sou a Julia Nunes Pinheiro, de Santa Clara do Sul, filha de Rosalda de F?tima
Pinheiro, gostaria de participar da promo??o: Quem d? um vale-j?ia de R$ 1500,00 para a
sua m?e? Resposta: joalheria Esmeralda e radio Encanto. Ab

65476
Boa tarde, meu nome ? Grasiela Viviane Bergmann sou de Lajeado e gostaria de
inscrever minha m?e Noeli Maria Bergmann na promo??o o cora??o da minha m?e vale
ouro. A resposta da pergunta ? joalheria Esmeralda Encanto FM. Obrigada!!! Amu essa
r?dio

88437
Bom dia meu nome ? Lucas Bertoncelli de Souza de Fontoura Xavier gostaria de escrever
minha m?e Suzana Bertoncelli de Souza na promo??o Minha M?e Vale Ouro da Radio
Encanto Fm com Joalheria Esmeralda

86357
Oii! Quero participar da promo??o de dia das m?es. Sou Anamaria Garibotti Lapinscki e a
minha m?e ? Rosele Dalcorso Garibotti. Somos da cidade de Lajeado. A resposta ?
Encanto Fm e Joalheria e ?tica Esmeralda!

06074
Boa tarde. Aqui ? a Candida Dalisa M?ller de Forquetinha, minha m?e ? Jurema Silvestra
M?ller. Quero participar da promo??o Quem d? um vale-joia de R$ 1500,00 para a sua
m?e? Resposta ?: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

27426
Boa tarde Merlin ? o Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela e quero colocar minha m?e
na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro ??Darl?ia Carine Gay e quem da esse
super presente ? joalheria Esmeralda e ENCANTO FM ??

36619
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

10903
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

81061
Boa tarde sou o Ycaro de morais Flores de Fontoura Xavier gostaria de cadastrar minha
m?e Cyntia Regina Pires de Morais na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da
Encanto FM e joalheria Esmeralda.
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23126
Cora??o da minha m?e vale ouro,eu vilmare da Silva Santiago , minha m?e Denira da
Silva Santiago de Roca Sales quem sorteia um vale compras no valor de 1,500 reais pra
minha m?e joalheria esmeralda e encanto fm

09188
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

44066
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

78251
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

84426
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

53385
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

11401
Quero participar da promo??o: Cora??o da minha m?e vale ouro. Meu nome ? Eduarda
Lu?sa Noll Forster. De Santa Clara do Sul. Nome da minha m?e ? Greice Ta?s Noll.
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto

39889
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

94131
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

78575
oii aqui ? a camilly Santos da Costa de lajeado olarias quero colocar minha m?e D?bora
Santos da Silva na promo??o de dia das m?es meu cora??o vale ouro com a encanto e
joalheria esmeralda

90889
Bom dia, ? o Arthur de S?o Roque, Palmas quero colocar minha m?e Gisele Aparecida da
Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, porque quem d? um cora??o de
ouro ? joalheria esmeralda e encanto FM

87111

Bom dia quero inscrever minha mae nelsi weber de venancio aires para participar do
sorteio , quem manda ? sua filha silvani weber de venancio aires . Quem ta o presente ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM e um forte abra?o a tds vcs ai, pois estamos tomando
um chima eu e meu marido Giovani e o lucas que ainda esta no meu ventre mas ja
acompanha vcs abra?os

30405
Oii, sou a Tamara Davies de Lajeado e quero inscrever minha m?e Maria Beatriz de Boer
na promo??o de dia das m?es, quem me um val? j?ia de 1500,00 para sua m?e? resposta
Joalheria esmeralda e Encanto FM

32913
Ola quero inscrever-se na promo??o do dia das m?es.....Sofia de Castro, Arroio do Meio,
M?e V?nia de Castro. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta:
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

04958
Bom dia..aqui ? o Marcos Hillesheim de lajeado. Gostaria de inscrever minha esposa
Karine Hillesheim na promo??o no dia das m?es..cora??o de m?e vale ouro Encanto FM e
joalheria Esmeralda.

16132
Aqui e o Lucas Dalla Vecchia, quero cadastrar minha m?e Delcy Teresinha Dalla Vecchia
pra concorrer na promo??o do dia das m?es, s? podia ser uma promo??o da Encanto e
joalheira Esmeralda.

29655
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM



Nome Nº Promocional Resposta

02758
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

58321
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

20280
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e vai adorarrr

87555
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

30229
Oi galera da encanto vcs fazem minha tarde muito mais feliz sou o andrew Henrique
Nunes Jorge e quero colocar minha m?e na promo??o cora??o de m?e vale ouro encanto
e joalheria esmeralda 54 999644439 valeu

79821
Boa tarde meu nome ? Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha
mulher que tamb?m ? m?e na promo??o do dia das m?es.E quem t? dando o presente ? a
joalheria Esmeralda e a Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o??

53031
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

18666
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

66179
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

59106
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

46092
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

02799
Bom dia Adriano, quero concorrer ao kit, Tiago Augusto bruinsma de Lajeado, tbm quero
colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda.

70009
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

25926
Oi sou Daiana Cristina Werle de Cruzeiro do Sul quero colocar a minha m?e Maria geneci
da Silva quem sorteia um vale- joia de R$, 1.500, 00 para a sua m?e?, resposta Joalheria
esmeralda e encanto fm

79197
Bom dia meu nome. ? J?ssica da Silva Rosa e quero participar da promo do dia das m?es.
Minha m?e se chama Neusa Tavares Fermino . minha m?e vale ouro encanto FM e
joalheira Esmeralda bjaoo pra vcs

71220
Promo??o: O Cora??o da minha m?e vale Ouro - Alciane Gallon de Anta Gorda - Nome
m?e: Nelci M. Alessio Gallon - Quem d? uma vale-j?ia de R$1.500,00 para a sua m?e?
Joalheria Esmeralda e Encanto

04177
Bom diaaa sou a Jussara Elesabete da fonseca de Venancio Aires quero colocar minha
mae Sibela dos Santos na promo?ao cora?ao da minha mae vale ouro da encanto e
joalheria esmeralda
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63624
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

24605
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

15579
Oi bom dia sou Gilvane wulfing de Estrela e quero participar da promocao do dias das
Maes nome dela e Teresinha dos santos de Estrela e a resposta e Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda??????????

03513
Oii ? o Marcos Paulo de Bom Retiro do Sul eu queria colocar minha noiva Giselle Cristhine
Pereira Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto! Valeuuu

18737
Oi Encanto.Sou Larissa Maccalli Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e
Rejane Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

94155
Ol?. Gostaria de participar da promo??o do dia das m?es. Simoni Selma Follmann. M?e
No?mia Elizabeth Follmann. Picada Augusta CRUZEIRO DO SUL. Encanto FM e
Relojoaria Esmeralda. ??

94403
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

05849
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

24560
Bom dia! M?e Lu?sa de Ara?jo Schulte, 35 anos de Lajeado, filho Artur Luiz Schulte, 6
anos de Lajeado. Queremos participar da promo??o do Dia das M?es com a Jolheria
Esmeralda e Encanto FM!

27316
Boa tarde meu nome ? Benjamin Weber de Jesus de arroio de meio gostaria de inscrever
minha m?e Daniela Ant?nia Weber na promo??o quem d? um vale de 1.500,00 joalheria
esmeralda e encanto FM bjos a todos

10807
Boa tarde meu nome ? Gerson Pereira dos Santos quero escrever o nome da minha
esposa Dirce Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da
joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

40692
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es...minha m?e vale ouro.... M?e Cl?udia
Herrmann hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e
esmeralda

56971
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

13566
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

99014
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

77252
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

01121
Oi encanto aqui ? a Andrieli K. de Lima eu gostaria de por a minha m?e Elaine K. de Lima
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto e joalheria e ?tica esmeralda

29243
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

57074
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
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Esmeralda.

47910
Oi aqui ? a brenda Casagranda franchini quero escrever Minha m?e Luciane Casagranda
franchini de liga alegre caravagio mu?um 051996073671a resposta ? joalheria esmeralda
e encanto fm

23253
Boa noite! Sou a Vanessa Sulzbach de Estrela e minha m?e se chama Maria Madalena
Sulzbach. Quem da um vale j?ia de 1.500 R$ para sua m?e? Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda.

94002
Bom dia Meu nome ? Kauana Viana de S?rio RS eu queria colocar minha m?e Marisa
Cristina da Silva Rosa.Na promo??o do dia das m?es. ?Da Encanto FM e Relojoaria
Esmeralda ????

26052
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

83269
Bom Dia ...Meu nome ? Leandro Cristian Kohler e quero colocar a minha m?e Fabiane
Eckhardt de Arroio do Meio na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria
Esmeralda..Porque minha m?e sim vale Ouro... Obrigado...

21156
Meu nome ? Brah?lli eu sou de lajeado quero escrever o nome da minha m?e Dirce
Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e vale oro promo??o joaleria
esmeralda e r?dio Encantofm

51978
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

62467
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

92377
Boa Tarde Sou Emilly Baldissarelli Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro Nome
da minha m?e: Eliane Meotti Baldissarelli Parceria Encanto Fm e Relogiaria Esmeralda

56156
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

26091
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

16982
Bom dia! Sou a Andressa Fedrizzi de Pouso Novo gostaria de colocar minha m?e,
Valentina de Siqueira na promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro , joalheria
Esmeralda e r?dio Encanto...

71736
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

29605
Boa tarde Marilyn aqui ? a Sarah de Fontoura Xavier queria colocar minha m?e Maria
Cristina da Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
com a encanto FM.Manda a uma m?sica do Marrom five pra ela

65891
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

24008
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

41569
Bom dia teta sou Josiane Silveira de Lajeado coloca minha m?e Denise Nicolini Kussler na
promo??o dia das m?es.O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

90451
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha sogra Rosalina Haubert Pereira
Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e
Encanto! Valeuuu

51325
? o Lu?s Ot?vio Sulidario de Encantado, telefone 997936737, quero colocar minha m?e
Cristiane F?tima Hunning na promo??o do dia das m?es. Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

52377
Nome: Ulyana da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO
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31144
Nome:Ulysses da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

08297
Boa tarde encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha
m?e Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

65943
Oi aqui ? a lavinia vit?ria gianezini de encantado coloca minha m?e Simone gianezini na
promo??o o cora??o da minha M?E Vale ouro da encanto Fm e joalheria esmeralda

30159
Gerson Lu?s beuren, de Santa Clara do sul, o nome da minha m?e ? Elis?ngela Beuren....
Quem sorteia um vale-joia de r$1.500.00 para sua m?e? ? a joalheria esmeralda e
encanto.

85549
Aqui e a Margarete e a minha m?e ? a Nelci Schmitt de Imigrante, quero participar da
PROMO??O, quem d? mais joias pra sua m?e. Resp. Encanto FM e joalheria
ESMERALDA.

67064
Oi meu nome ? La?s Andressa Gon?alves Bom quero inscrever minha m?e Muriel
Gon?alves dos Santos na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da joalheria
esmeralda

59402
Oi meu nome ? Wesley Leonardo Baum e quero botar a minha m?e Anelise Marlise Auler
Baum na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda

42623
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

21218
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

07313
Bom dia Adriano! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

65877
Liziane Marques Goncalves quero colocar minha mae Salete Marques de Sao Gabriel pra
participar da promocao minha mae vale ouro...resposta joalheria e otica esmeralda e
encanto fm...??????

34478
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

01316
Benjamin Weimer Jacinto de Teut?nia quer cadastrar a Mam?e Sibele Cristina Weimer na
promo??o de Dia das m?es. Quem da esse vale para minha m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto FM. ????????????????

91929
Bom dia ...meu nome ? R?mulo Cucioli gostaria de colocar minha m?e Rejane Cucioli de
Mucum na promo??o do dia das m?es. Obrigada. Promo??o ?tica esmeralda e ENCANTO
FM

17747
Laura Yasmin Scherer do Jardim do cedro lajeado quero colocar minha m?e Elaine
Loraine kollet do Jardim do cedro participar da promo??o do dia das m?es esmeralda e
encanto fm

22473
Oiii! ? eu bora l? minha m?ezinha querida tamb?m tem que estar nessa promooo!
CRISTINA ROSA DOS SANTOS CIDADE ALTA. VEN?NCIO AIRES joalheria e ?tica
esmeralda!!!! BJS ? TODOS D? ENCANTO

43908
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

80215
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

14850
Oi aqui ? o Pedro Augusto Gianezini de Encantado coloca minha m?e Simone Gianezini
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da Encanto FM e joalheria esmeralda

00064
aqui eh o Lucas de Lajeado. queria participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO pra minha m?e Marie Jane Martins. E a resposta eh: JOALHERIA
ESMERALDA e ENCANTO FM(A melhor)
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06307
Bom dia tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

31832
Sou o Fernando Henrique dos Santos de Mu?um quero p?r a minha m?e Marilaine Silva
dos Santos na promo??o das m?es quem sorteia um vale j?ia ? joalheria esmeralda e
encanto

71801
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria e ?tica Esmeralda.

35912
Bom dia Teta! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

67553
A Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

37692
Bom dia !Aqui ? o Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha m?e
na promo??o do dia das m?es .Quem t? dando o presente ? a joalheria Esmeralda e a
Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o .??????????????????

59920
Regina Schneider de Arroio do meio. Quero colocar minha m?e Marlise limberger na
promo??o do dia das m?es. O cora??o da minha mae vale outro, joalheria esmeralda e
encanto fm

09122
O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO NOME: Dani Cristina Girardi. CIDADE:
Marques de Souza. Quem d? um vale J?ia de R$1.500,00 p/ a sua m?e? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO FM. Nome da minha m?e: INGRID GIRARDI.

28144
Bom dia, Sibele Cristina Weimer de Teut?nia, quero inscrever minha m?e Lisane Weimer
na PROMO??O minha mae vale ouro. Quem da esse presente? Joalheria esmeralda e
Encanto FM. Feliz P?scoa a todos com muita luz, respeito e empatia com o pr?ximo!
Abra?os.

11246
Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos Quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

59288
Bom dia. Quero participar da promo??o das m?es. Sidnei Netto Roca Sales m?e Eva da
Silva Netto. Quem sorteia 1500$ pra m?e. Encantado Fm e Joalheria Esmeralda. Bkss

19543
Quero colocar minha m?e na promo??o sou Joni abrantes de lajeado minha m?e Maria
Elaine Grillo Abrantes quem da super presente dia das m?e e Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

27442
Oi meu nome ? ANa julia casagrande de mucum. Quero colocar minha mae na promo?ao
do dias das maes. Elisabeth casagrande. Resposta relojoaria esmeralda e encanto fm. Bjs

89447
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mais de Moraes eu quero colocar a minha m?e no sorteio
da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da encanto e joalheria esmeralda. Minha
m?e ? a Rosa Maria Mais.

05093
Clarice Regina Sauter Cidade: Lajeado - RS M?e: Marlise Teresinha Johann Sauter
Pergunta quem d? um vale j?ia de 1.500,00 reais? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto

48850
Bom dia Adriano tudo bem aqui ? a Amanda Emanuelle Sgarbi de Teut?nia quero
participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ourocom a joalheria Esmeralda e
Encanto Fm o nome da minha m?e ? Liliane Denize Ledur obrigada

47716
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

15725
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????
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13594
Boa tarde ENCANTO AQUI ? o Douglas de Amorim Rockenbach de LAJEADO COLOCA
minha M?E na PROMO??O CORA??O de m?e vale ouro com ENCANTO e joalheria
esmeralda obrigado. A m?e ? SANDRA MARIA DE AMORIM ROCKENBACH

50203
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha m?e Maura Cerlene da Silva pra
participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto!
Valeuuu

57480
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

05523
Bom dia encanto. Sou Maria Guralski de Encantado quero colocar minha m?e Gabriela
Guralski na promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalheria esmeralda.minha m?e
vale ouro??

67951
Bom dia Merlin ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha m?e Ivone
terezinha kunzler na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto
Fm

49432
Oi sou gustavo saldanha aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

94803
Oi sou joao pedro saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

49497
Quero participar da promocao dia das maes...meu nome Liziane Marques Goncalves.
Minha mae Salete de Fatima marques...resposta: encanto e joalheria esmeralda

54474
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

26636
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

94189
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

58990
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

50307
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

87135
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

61553
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

64811
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

81096
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

92253
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

35871
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

86190
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

86761
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

84722
Elenice herrmann de lajeado s?o bento quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda
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33907
Oi sou brayan saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

02487
Minha m?e Carolina Rosa Bert? foi a j?ia mais preciosa que j? tive na vida...Elenita Bert?
da Silva Lajeado-RS , quem d? um vale j?ia ? JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

40886
Bom dia Tudo bem...Sou a Danimara Both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm..toca anitta..grande abra

47501
Bom dia Tudo bem sou a danimara both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm...toca Matheus e Luan.. grande abra

52691
Ol?, sou Lu?sa Primaz de S?rio/RS e minha m?e ? a Ivoni Teresinha Mantelli Primaz
Quem d? um vale-joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto.

98367
Bom dia, Eduarda Portaluppi de Morais de Vespasiano Corr?a, queria colocar minha m?e
Suzana Maria Portaluppi na promo do dia das M?es! JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO V?O DAR ESSE PR?MIO PRA ELA. Valeeeeeeu ????????

53024
Ol? Encanto , coloca minha m?e Maria Noeli Feil De Lajeadona promo??oQuem Sorteia
um vale j?ia de 1.500,00 para sua m?e ?: Resposta: joalheria Esmeralda e Encanto.
Ivanete Marin?s Feil Lajeado.

20642
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

78320
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

02457
Bom dia!!!????sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia das
m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda!!!????

68810
OI Merilin bom dia.....tudo bem?Ainda da pra inscrever minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

73124
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

51954
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

23284
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

99761
So Rafael Sartori Schneider nome da minha mae nadir Sartori Schneider quero participar
da promo??o o cora??o da minha mae Vale oro joalheria esmeralda e encanto fm

73252
Boa tarde sou a Tacia caroline dullius de cruzeiro do sul e gostaria de participar da
promo??o de promo??o minha m?e vale ourocom joalheria esmeralda e encanto FM.
Nome da m?e ? Nelsi dullius. Obrigado ??

13670
Boa Noite!!! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o!!!

93951
Bom dia teta ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha esposa lisane
In?s Spies na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto Fm
quero que toque a m?sica de duduca e dalvan jantar com jesus

32243
T? de castigo ent?o T? sem meu celular por isso estou usando o celular dela para
coloc?-la na promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

63977
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o dah Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o! !! E tamb?m dar os parab?ns pra ela, que est? de anivers?rio hoje! !! Amo ela
muito! !!

97263
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm



Nome Nº Promocional Resposta

25531
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

62074
Oi sou monike da Silva Ferreira de Roca Sales e quero colocar minha m?e Catia Lisiane
da Silva na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda e encanto FM

65802
Sou a Lu?se Cordeiro dos Santos, de Lajeado, quero inscrever minha m?e Jaqueline
Cordeiro na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria Esmeralda.

06628
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

54328
Boa tarde quero participar da promo??o do dia das m?es a minha m?e ? Adiles Bele
Desengrini de Arvorezinha. Resposta Encanto F M e joalheria Esmeralda.

01673
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

92818
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

41089
Boa tarde sou Salete Gabiatti de Lajeado RS minha m?e chama-se Graciosa Georgina
Zatt Quem da Vale Joia de RS 1.500 00 p sua m?e ? JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO

86396
Oi sou ? Neuza Rodrigues aqui da linha argola quero participar da promo??o dia das m?es
minha m?e vale ouro da r?dio encanto fm e relojoaria esmeralda obg

26725
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

43576
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es. M?e Cl?udia Herrmann
hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e esmeralda

74226
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Giovana Rodrigues de
lajeado nome da m?e Angela Rodrigues resposta joalheria esmeralda e encanto

96267
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

25650
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

27251
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

16910
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

03971
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

29708
Meu nome ? Gerson e quero escrever o nome da minha esposa Dirce Antunes despessel
na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto
fm

85720
Boa tarde, quero colocar minha m?e Luciane Carine Wust de Lajeado, na promo??o
minha m?e vale ouro, Felipe Miguel Maier. Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto
FM.

77096
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

81662
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!
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09004
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

76857
Oi encanto, sou Gabriel Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

54915
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

22675
Eu Gabriela Luiza Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

70808
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

87158
Bom dia! Gostaria de escutar uma m?sica do atitude 67, Vem.. E participar da promo??o
minha m?e vale ouro.. da encanto fm e relojoalheiria esmeralda m?e Terezinha Comim
Corso, Jana?na In?s Britzke de Teut?nia

86653
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

68071
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

06537
Boa noite sou o Mois?s Paulo Fontana minha m?e ? Ilse Maria Fontana, gostaria de
participar da promo??o do dia das m?es, com a Joalheria Esmeralda e Encanto FM

12184
Oi entanto, sou Lorena Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

30146
Meu nome ? Brah?lli dos Santos eu quero botar minha m?e Dirce Antunes Despessel na
promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

72339
Eu Luana Beatriz Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

18813
Bom dia feliz P?scoa sou laudinor kunzel de encantado rs quero cadastrar minha m?e
ialca maria poro na promo??o do dia das m?es joaleria esmeralda.

84474
Sou Michele Lodi de lajeado quero colocar minha mae Gloria Rigoni Lodi na promocao
Cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda.

74013
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

11631
M?nica Tainara Schmitz, Lajeado-RS, coloca minha m?e M?rcia Aparecida Matielli
Schmitz na promo do Dia Das M?es e a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM, a
melhor do vale

25564
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Bom final de semana. Abra?os. Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

60410
Ol? aqui ? a Thaila De Conto! Sou de Encantado inscreve minha m?e Viviane Camini De
Conto na promo??o Cora??o de M?e vale ouro joalheria esmeralda e Encanto FM

38356
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

69141
Oi ? o Erick Zacarias da SilvaQuero colocar minha m?e CLEONISE MARIA MENEGHETTI
DA SILVA na promo??o meu cora??o vale Ouro da joalheria esmeralda encanto FM
obrigado

87693
Boom dia, meu nome ? Tais Trojaike Lajeado e quero por minha m?e Marisa Trojaike na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Joalheria esmeralda e encanto fm

12583
Franciele M?ller de Estrela quero colocar minha m?e Silvane M?ller na promo??o cora??o
da minha m?e vale ouro sorteado pela Joalheria Esmeralda e Encanto fm

65408
Oiii...Sou MARJANA BORSATTO quero colocar minha m?e LOIVA BORSATTO de
TRAVESSEIRO na promoc?o,MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E OTICA
ESMERALDA E ENCANTO FM.



Nome Nº Promocional Resposta

13344
Sou Rafaella Scheidt e Thiago Scheidt e queremos colocar a minha m?e Clarice Peroraro
participar da promo??o dos dia das m?es joaleria Esmeralda

39834
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

82319
Boa noite sou Marlei Rodrigues da Silva, minha m?e Nelci Birck da Silva, quero participar
da promo??o dos dias das m?es com Joalheria Esmeralda e Encanto FM,

17315
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

69543
Boa tarde .Aqui ? o Vilson Jandir Stoorck de Lageado.Quero por a minha M?e na
promo?ao ,o cora?ao da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

68040
Oi m chamo C?tia Haas d Canudos do vale nome da minha m?e Irene Haas e quem t da a
j?ia o cora??o de ouro ? Encanto FM e Joalheria Esmeralda

94411
Sou Gustavo Rauber..quero colocar minha m?e... Denise Isolete Appel ...na promo??o do
dia das m?es...uma promo??o encanto e joalheria Esmeralda

51205
Bom dia nos cristian Agatha e julia de capit?o queremos botar nossa m?e graziela da silva
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

77045
Boa tarde sou gabrielly Vit?ria kern quero colocar minha m?e Clarice kern na promo??o
cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria esmeralda

71268
Boa noite pessoal eu sou Ol?vio C?sar Pazini. De Roca Sales quero minha M?e Lorena
Pazini na promo??o da R?dio Encanto com Relojoaria Esmeralda! Gosto de todas as
m?sicas tocadas a? desejo a todos uma boa noite!

06121
Oi meu nome ? Bianca Bello Garcia Rodrigues, sou de Teut?nia e quero participar da
promo??o de dia das m?es da Encanto FM e joalheria Esmeralda. O nome da minha m?e
? Ereni Maria da Silva Bello.

99720
Eu vinicius windberg de lajeado,quero colocar a minha mae vanderleia scheibler,na
promocao de dia das maes da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

42077
Ketlyn de Morais schmitz lajeado rs Deise Tatiane dos Santos de Morais quem sorteia um
Vale joia de 1.500,00 para sua m?e jalheria Esmeralda e encanto

93280
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

86374
Charles Henrique suptitz de lajeado quero coloca minha m?e Permela Suptitz na
promo??o minha m?e vale ouro. E a resposta ? joalheria esmeralda e encanto

10149
Boa tarde sou o Bernardo zanus quero inscrever minha m?e Sandra Alves da luz pra
participar da promo??o cora??o de ouro da joalheria esmeralda e da r?dio encanto, somos
de sinimbu , abra?o pra todos os ouvintes da r?dio. Toca Lucas Luco ou a m?sica
perfeitinha

99817
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

40295
Oi Tiag?o!! Tudo bem, aqui ? o Vinicius de Teut?nia, coloca minha m?e Sandra Beatriz
Horst da Costa na promo??o Encanto Fm joalheria Esmeralda

72157
Oi bom dia sou Mauri de roca Sales quero colocar minha m?e na promo??o minha Vale
Ouro Maria Terezinha de Medeiros relojoaria esmeralda e encanto FM valeu toca uma
m?sica da banda sentinela passarela

17372
Ol?! Quero participar da promo??o do dia das m?es!Eduarda Bergonci, Progresso, m?e
Luci Maria Bergonci! Resposta: Joalheria esmeralda e Enconto !

24770
Alex. ..Alexandre. .e alexsandro de capit?o queremos botar nossa m?e Adriana friederich
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.
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46171
Bom dia, Adriano sou Ivanete Marin?s FeilLinke, Lajeado,Quero colocar minha m?e Maria
Noeli FeilL promo??o da Encanto e Relojoaria Esmeralda.Grande abra?os a vcs da nossa
querida r?dio Encanto.

29004
Bomm diaa.Sou LAERSON HENDGES quero colocar minha m?e LONE HENDGES de
CAPIT?O na promo??o MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E ?TICA
ESMERALDA e ENCANTO FM.

50334
OI Tiagao boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

06581
oi Thiago ? a Cris couto de Lageado quero deixar o nome da minha m?e Rosa couto pra
participar da promo??o da encanto e relojoaria esmeralda

67360
Meu nome ? Vera Maria Teston de Progresso gostaria de por minha m?e Aldair da Silva
na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM

19475
OI Merilin bom dia.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

94275
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

79944
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

84884
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

07619
Bom dia, r?dio Encanto, sou Ivanete Lajeado toca m?sica do Gustavo Lima.. quero
participar da promo??o dia das m?es da Relojoaria Esmeralda , minha m?e Maria Feil.

19778
Tiagao..boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

67204
Filha Raissa KAUANY KAFER VIEIRA MAMAE LUCIANE ISABEL CRISTINA KAFER DE
ARROIO DO MEIO. MINHA M?E VALE OURO. JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO
FM

24934
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

89321
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

35244
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

19345
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

40527
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

90614
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

46649
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

32692
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...
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39929
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

98385
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

42841
Ol? sou Jeferson Eckhardt de Arroio do Meio e quero inscrever minha m?e Ademilde
Eckhardt da promo??o da encanto FM e joalheria esmeralda

39747
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

96944
Boa noite Tiagao! Quero escutar a musica do Pinfloid. Coloca minha esposa Lenise Auler
na promocao do dia das Maes da joalheria esmeralda e encanto. Lajeado.

83137
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

11904
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

14317
Boa tarde sou o Eduardo sulidario de encantado queria botar minha m?e na promo??o
minha m?e vale ouro da encanto fm e joalheria esmeralda minha m?e ? a leda sulidario

07907
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

58076
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

43321
Ol?.. sou o Diego Fontanive de lajeado.. quero colocar minha m?e F?tima Fontanive na
promo??o vale ouro.. quem da ? joalheria esmeralda e Encanto fm

58242
Sou Igor fontanive de lajeado quero colocar a minha m?e F?tima Fontanive na promo??o
minha m?e vale ouro.. Quem da ? joalheria esmeralda e encanto fm

64657
Edirleine Freitas da Siva Encantado RS Francisca Freitas da Silva *Quem d? um vale-joia
de R$1500,00 para sua m?e? - Joalheria Esmeralda e Encanto

10682
Boa tarde! Aqui ? a Valentina Rodrigues da Silva de Arroio do Meio e quero participar da
promo??o do Dia das M?es da Joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e ? a Eliane
Rodrigues da Silva

77718
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto.fm e joalheria esmeralda vcs s?o top sou o Andrew
Henrique Nunes Jorge

58932
Eduarda thais scherer do Jardim do cedro quero colocar minha m?e Elaine loraine kollett
na promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

90626
Bom dia enconto M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s quero participar da
promo?ao do dia das m?es com com joalheria esmeralda e encanto minha m?e se chama
Iva de freitas de bela vista do f?o marqu?s de souza ??

66551
Boa tarde Encanto !!!sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria Esmeralda o nome da minha m?e ? Viviane Ott
????

10404
Leonardo Bergmann de canudos do vale e a Marli Bergmann quem sorteia um vale-joia de
R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto

29806
Oi quero colocar minha m?e na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro e quem da
esse super presente ? ENCANTO FM E JOALHERIA ESMERALDA o nome a minha m?e
? Orvani Elauterio de Estrela, sou Darl?ia Carine Gay ??
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91486
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

99726
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

65051
Bom dia ,M?rcio Rech de Lajeado quero colocar minha m?e Del?zia Cruz na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro ,Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

10832
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

01446
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

86902
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

89351
Oi bom dia ? o Bruno zenatti gostaria de participar da minha m?e vale ouro o nome dela ?
Sandra zenatti encanto e joelharia esmeralda

34139
Bom dia, quero colocar minha m?e Evoni Back Wust na promo??o da m?es . Luciane
Carine Wust de Lajeado, Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto FM.

26832
Bom dia ? andreia fagundes de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro Loreci fagundes joalheria esmeralda e encanto obrigado

87736
Sou Victor ricarttis minha m?e ,Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!

76980
Sou vit?ria de Borba minha m?e Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado ,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!!

66579
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto e joalheria esmeralda vcs s?o 10 sou andrew Henrique
Nunes Jorge

84681
Boa tarde ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ? 1000

60118
Bom dia! Quero participar da promo??o do dia das m?es... O cora??o da minha m?e vale
ouro! Promo??o Encanto FM e Joalheria Esmeralda!

78484
Boa tarde gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha mae vale ouro e quem
da o presente eh Encanto fm e loja Esmeralda. Sou Shauam Antony Eckert Siebra. E
minha m?e Evelin Emanuele Eckert de Lajeado.

98998
Boa noite encanto sou a Tain? dos santos de Lajeado p?em minha mae S?nia Friedrich na
promo??o minha m?e vale ouro da esmeralda e a encanto

68025
Oi eu sou a Djenifer de marques de Souza quero colocar minha m?e Rejane de Castro na
promo??o minha M?e Vale ouro ?tica esmeralda

36561
Ol? dia! Sou vit?ria Gabriela de Borba quero homenagear minha m?e VANESSA DE
F?TIMA RICARTTIS, A ENCANTO E JOALERIA ?TICA ESMERALDA!!!

42319
Boa tarde.Aqui ? o Vilson Jandir Storck quero por a minha M?e na promo?ao ,o cora?ao
da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

26268
Bom dia!! Sou Geovana Prates Kersting, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates.
A resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

01218
E a Francine Joris bota a minha m?e Renata Schneider de roca sales minha m?e vale
ouro patroc?nio encanto fm e joalheria esmeralda

03986
Bom dia Adriano !!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es da encanto FM e joalheria Esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

60151
Sou Rafael Maziero de Colinas e quero participar da promo??o quem da mais j?ias pra
sua m?e, resp encanto FM e joalheria esmeralda, pra minha mae Fabiana Maziero...

43627
Sou joao vitor da rosa nascimento Queria colocar a minha m?e camila oliveira da rosa
nascimento na promo?ao da joalheria esmeralda e encanto fm
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66589
Bom dia ..sou Marcos Linke Links de S?o Bento..quero colocar minha m?e Anita Flores
linke na promo??o ?tica e relojoaria Esmeralda e encanto na promo??o quem da um vale
brinde de 1.500 reais

26703
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

54032
Bom dia ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e vale
ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ?SA PARCERIA ? 1000

96396
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

18190
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

53759
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

61447
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

94013
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

38788
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

30469
Sou Franciele Dammann quero colocar minha m?e Andr?a Dammann na promo??o o
Cora??o da minha m?e vale ouro, da joalheria Esmeralda e Encanto FM

80915
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

28139
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

64608
Sou Daniel Henrique de cruzeiro do sul Tenho 8 anos queria colocar minha m?e Joice Keil
na promo??o Resposta joalheria esmeralda e encanto FM

07748
Oii ? a julia Stacke e quero participar da promo o coracao da minha mae vale ouro , quem
da essa promo ? a encanto fm e esmeralda

15876
Boa tarde, ? Roberto Ledur de estrela, coloca minha esposa Jordana canan de lima na
promo??o do dia das m?es ,joalheria Esmeralda e Encanto, valeu abra

41589
Boa tarde !!??sou Viviane Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e
vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Edite Ferreira obrigada! ????

74328
Bom dia!! Sou Guilherme Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

00557
Sou Vin?cius windberg de Lajeado, quero colocar a minha m?e vanderleia scheibler na
promo??o da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

01707
Eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio dos dias das m?es da joalheria esmeralda.obg

52812
Quero colocar minha m?e janice johner na promo??o minha m?e vale ouro abra?o
Janaina johner radio encanto e joalheria esmeralda

99555
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

69733
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

89373
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

41875
Merlin eu maria aler de cete anos querro clca minha mae Lenise auler de laj na prm o
coracao vale ouro cm a relogoaria esmeralda e a encanto.

96001
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

90592
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado
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94877
Oiii.Sou ALINE GODOY quero colocar minha m?e MARLISE GODOY de TRAVESSEIRO
na promo?ao MINHA M?E VALE OURO com JOALERIA ESMERALDA e ENCANTO FM.

99987
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

50744
Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e vale ouro.Daniele fuhr de
estrela.Mae Dirci Maria fuhr. Joalheria esmeralda e encanto fm.?

38504
Boa tarde Merlin s? na faxina aqui e no som da encanto FM quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e r?dio encanto FM m?e Ilse Miller ? a Jandira
Ruschel de Santa Clara do Sul bjs????

66577
E colocar minha m?e Clarice Becker. Lajeado na promo??o minha m?e vale ouro quem da
encanto FM e joalheria Esmeralda

77448
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

92537
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

62973
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

95638
Bom dia!! Sou Gabriel Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

46296
Promo??o dia das m?e o nome da minha m?e e Marlene Petry e o meu ? Kau? J?nior
hentges Radio encanto FM e joalheria esmeralda Arroio do Meio

24420
Bruna Moraes Spegiorini colocar minha m?e Scheila fabiane moraes spegiorini no sorteio
minha m?e vale ouro joalheria esmeralda encanto FM

24660
Boa tarde encanto sou a Tain? de Lajeado p?em minha m?e S?nia Friedrich na promo??o
do dia das m?es dos 1.500,00 da esmeralda e encanto

40309
Oi tudo bem? Inscreve minha m?e L?cia de Moraes Fumagali promo??o o cora??o da
minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigada ?mily Moraes da
Rosa Ven?ncio Aires

63208
Oi M?rilin coloca a minha m?e Joseane Lassen Polis na promo??o o cora??o da minha
m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda, filhas Emily e Esther Polis, Lajeado ,
telefone 997441872 bjosss ????

55130
Oi sou a Djenifer Ta?s de Castro Busch de Marques de Souza quero colocar a minha m?e
na promo??o dia das m?es otica esmeralda quero ouvir Eduardo Costa olha a

21225
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

91348
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

19738
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

28974

Oi Boa tarde gostaria de me escrever na promo??o e minha m?e miga beb? ? pequena s?
podia ser ? encanto e joalheria esmeralda aqui ? a luciane Casagranda franchini ? minha
maezona?Maria Barrosi casagranda liga alegre caravagio mu?um telefone 051996073671
bjs e uma boa pascoa

07224
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

61327
??sou wellinton erick de Araujo padilha gostaria tambem como o meu irmao colocar o
nome da nossa mae na promocao da Esmeralda e encanto fm.Maria Julia de Araujo
padilha.998865541.lajeado

03302
Cleomar Avila de Lajeado colocar minha mae Ortenila Avila que o cora??o dela vale ouro
da promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto F M

07782
Bom dia Meu nome ? Ruan tenho 8 anos sou de Estrela quero coloca minha mam?e na
promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM Nome da minha m?e
? Eliziane Queiroz da silva bjo p vcs n?s estamos sempre escutando a r?dio do
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63034
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

56114
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

07338
Quero participar da promo??o das m?es...o cora??o da minha m?e vale ouro....uma
promo??o da encanto FM e joalheria Esmeralda....meu nome e Gustavo Rauber pra minha
m?e Denise Isolete Appel

32767
Eu Raffael Xavier de Aquino gostaria de inscrever minha m?e Fabiana Xavier na
promo??o do dia das m?es De Lajeado Esmeralda e Encanto FM

45488
O nome da minha minha e glaci FERREIRA e meu nome e ALEXANDRA FERREIRA O
cora??o da minha m?e vale OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO fm

49213
Oi quero colocar minha m?e Leila Pazini pra participar da promo??o dia das m?es. E
quem d? o presente ? joalheria esmeralda e Encanto FM... Ariella Pazini Viegas...

28769
Quero colocar minha m?e Rosa Formehl no sorteio, quem te da um present?o no dia das
m?es? A resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm- Roseli Formehl -Lajeado??

36081
Juliana C. D. Quanz quero colocar minha m?e Neusa Algayer para participar da promo??o
Dia das M?es com Joalheria Esmeralda

44090
meu nome e thomas jeferson de castro so de lajeado nome da minha mae juliana fatima
da silva promocao relojoaria esmeralda e encanto fm

28757
Sou Francyele da Silva Nunes da cidade Guapor? nome da minha m?e ? Diolene da Silva
Nunes patrocinador Joalheria Esmeralda e Encanto

82595
Oi. Posso colocar o nome da minha ma? na promo?ao dia das ma?s. Ana Maria Deconto
de Mu?um. Res joalheria ESmeralda e encanto fm. Obrigado.Meu nome ? Elisabeth
casagrande

95334
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

64274
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

75133
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

58307
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

59913
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

21429
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

82728
Boa tarde, quero participar da promo??o minha m?e vale ouro Luciane Carine Wust de
Lajeado . Resposta joalheria Esmeralda com Encanto FM.

84574
Bom dia gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro sou Adriani Wust de
Lajeado. Resposta joalheria ESMERALDA COM ENCANTO FM

61739
Filhos: Arthur e Davi Bertoglio.... M?e: Renata Bertoglio....de Lajeado Cora??o da minha
m?e vale ouro. ?tica esmeralda e encanto fm

39704
Oi meu nome ? lucas k.squero colocar m mae na promocao coracao da minha mae
marilene Terto vale ouro joalheria esmeralda e rd encanto

82965
Jonathan Avila de Lajeado colocar minha Mae Keli na promo??o cora??o vale ouro da
Encanto FM relhojearia Esmeraldas

37285
Bom dia Adriano quero colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda,

59442
Sou Claudia Lidiane dos Santos moro em Teut?nia minha m?e Ant?nia Marlene pena dos
Santos encanto e joalharia esmeralda
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11939
Oi, meu nome ? G?ssica, coloca minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda

44510
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

20770
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

15241
O coracao da minha mae vale ouro! Willian bouvie mae Vanderleia de fatima bouvie
Encanto fm Joaleria e otica esmeralda dele dale tricolor

52292
Oi sou a Daviane Endler de Roca Sales quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria esmeralda e encanto fm

83804
Oi sou Daniele Endler de Roca Sales e quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria Esmeralda e Encanto FM

71356
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

59630
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

16572
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

16845
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

08844
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

45341
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

52926
Ola sou Estela cristiane dos Santos de Forquetinha quero participar da promo??o do dia
das m?es da joalheria esmeralda e encanto fm em nome do meu filho Jo?o Pedro do
Prado.brigada

52934
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

74099
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

39752
Bom dia eu a francieli de cinco anos quero escr a miha mae lenise na prm minha mae vale
ouro coma relogearia esmeralda ea encanto .sou de lajeado.

35530
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

69433
Meu nome ? nelcindo Nunes de Oliveira quero participar d? promo??o minha m?e Vale
Ouro d? relojoaria s ?tico esmeralda coloca Franciele Ta?s da Silva Oliveira

04027
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

27741
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

63940
bom dia eu quero colocarminha esposa na promo??o dia das m?es cora??o da minha
m?e vale ouro com parceria da esmeralda e encanto fm

32092
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

10469
Bom dia ! Sou Lisnei Juliano Winter de Teut?nia e nome da minha M@E ? Dalia Post
Winter . Promo??o da ?tica Esmeralda e Encanto FM

48514
Bom dia , queria participar da promo??o dos dias das m?es minha m?e vale ouro em
parceria com a rejoalheria Esmeralda e Encanto Fm.

93832
Bom dia , sou a Luciane Beatriz Feldens de Colinas tb quero participar da promo??o do
dia das m?es ?tica esmeralda . Liria Lammers no.e da mamis

56406
Oi Tiago quero colocar minha m?e Adelaide Royer na promo??o cora??o d m?e Vale
Ouro, d encanto e joalheria esmeralda, ? a Rosimeire Royer d canudos do Vale!
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88218
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

76797
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

93691
Bom dia kauane paulus de lajeado, coloca mamae marioli paulus na promo das mamaes,
encanto fm e joalheria esmeralda. Toca uma turma do pagode

47661
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

88736
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

38202
Bom dia ? Adriana dos santos de S?o Jos? do Herval quero colocar minha m?e na
promo??o das m?es joalheria esmeralda e encanto fm.obrigado 054 996217359.

68431
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

03977
Marcio miguel de borba / m?e Sirlei de borba : cidade lajeado promo??o quem da vale ?
Encanto e joalheria Esmeralda

90494
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

52236
Bom dia teta ? o marcos capitanio de mu?um qero escrever minha m?e iraci capitanio n?o
promo??o joaleria esmeralda encanto fm aqele abra

75334
Patricia ang?lica wathier Da minha m?e - Maristela Alves Pereira Cruzeiro do sul -
Resposta - joalheria Esmeralda e Encanto

50125
Bom dia Eloi cossul de roca sales coloca minha m?e Ilone Cossul na promo??o minha
m?e vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm

68809
Oi sou Aline de Teut?nia. Quero colocar minha m?e Neide Fritscher na promo??o do dia
das m?es. Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

92179
Oi meu nome ? Ereni Maria Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e joalheria Esmeralda. N? da minha m?e ? Eva da Silva Bello

58969
Ivandro toniolo nome da m?e Ivone m. P.toniolo putinga rs que t? dando ? radio encanto e
joalharia esmeralda

14151
Quero participar da promo??o: ?Quem sorteia um vale-j?ia de R$ 1500,00 para sua m?e?
Resposta: JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

45105
Boa noite eu Ariae Souza Queria escrever minha m?e Ana leticia de Souza de Lajeado na
promo??o da ?tica Esmeralda com encanto efieme

88250
Oi encanto .. Sou Tatiane Sulzbach de fazenda vilanova quero colocar minha m?e na
promo??o da joalheria esmeralda e encanto FM minha m?e Maria Madalena Sulzbach

84858
Ooi aqui ? a Katieli da Silva Kollet quero colocar minha M?e Erenilda da Silva no sorteio
da Joalheria Esmeralda. Cidade: Arroio do Meio

47434
Oi meu nome ? Bruna Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da Encanto
FM e Joalheria Esmeralda.

57684
Oi Thiago aqui ? a Bruna Pechoto Wermann coloca a minha m?e Katia Eliane Pechoto na
Promo??o joalheria Esmeralda e a Encanto FM de Bom Retiro do Sul um beijo para todos
voc

88885
Gabriel Grave de Teut?nia, quero colar minha m?e Marlene Grave na promo??o, com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda

58097
Bom dia leonici bomm de lajeado coloca minha mae Teolina bom na promo?ao minha mae
vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm . manda uma musica pro meu noivo eloi cossul
de roca estamos matiando na escuta da encanto

85425
Maria Eduarda da Silva de Estrela, o cora??o da minha m?e vale ouro! promo??o Encanto
FM e relojoaria Esmeralda o nome da minha m?e ? Ivete Locatelli da Silva.

52826
Viviane Kunzler.MAE noely da silva lajeado Igrejinha Quem te d? um vale presente pra
sua m?e R:?tica esmeralda e ENCANTO FM
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90190
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

95894
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

01341
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

84022
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

52301
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

89560
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

60820
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

45993
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

37221
Bom dia gostaria de participar da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro com encanto
FM e joalheria esmeralda minha m?e Celita Grunewald eu sou Ol?via Grunewald somos
de Lajeado

49556
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

84195
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

05653
Merlin eu neuriauler de laj querro escr a minha mae vale ouro a Silvia auler de lj na prm
relogearia esmeralda ea encanto.

53534
Oi meu nome ? St?fani Garcia e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e j?aleria Esmeralda. Nome da minha m?e ? Ereni Maria Bello

74690
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

57889
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

28868
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

24816
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

26699
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

21047
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

83786
Aqui ? a brenda quero escrever Min a mae ? Luciane Casagranda franchini liga alegre
caravagio mucum Esmeralda e Encanto FM

40850
sou Rafaella Scheidt e quero colocar a minha m?e Clarice Peroraro na promo??o de m?es
joalheria esmeralda somos de Encantado

66153
Oi Jonathan Avila gostaria de colocar minha mae na promo??o minha mae vale ouro
Relojoeira e Esmeralda Encanto F M

95690
Oi bom dia... Quero participar da promo??o dia das m?es... Quem d? esse presente lindo
? joalheria esmeralda... Leila Pazini bom retiro do sul

29100
Meu nome ? Roseli Teresinha da Silva. Sou de lajeado e a m?e ? Ad?lia Maria da
Silva.....resposta. Esmeralda e EncantoFM ????

51011
VIviane Vianini 51996168552-Arroio do Meio/RS M?e: Juraci Maria Santin Vianini
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

43125
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio
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86784
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

39897
Ola eu maria auler querro escr a minha mae lenise auler de laj minha mae vale ouro com
arelogearia esmeralda ea. Encanto.

01223
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

72210
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

92724
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

91413
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

68105
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

94065
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

75436
Bom dia encanto sou de estrela eu queria botar minha m?e para participa??o da
promo??o relojoaria Esmeralda Encanto FM nome da minha m?e Noracilda Alves da Silva
e o meu nome ? Adair

20406
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

83625
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

36257
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

66399
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

20847
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

85813
Ol? sou Adriana scheibel quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale Ouro,
com a joalheria Esmeralda e Encanto FM. Nome da m?e ? Idalina Schmidt. Bjs Meri

50595
Oi sou Eduarda Sauter ? quero botar minha m?e iliane Zanon na promo??o do dia das
m?es. Joalheria esmeralda e Encanto FM

26500
Oii quero colocar minha m?e Silvane Maria Alf na promo??o do dia das m?es, Encanto FM
e joalheria Esmeralda, Lovani Hilgert de Arroio do Meio...

39348
Oi sou Isadora Horn Severo de Lajeado e quero colocar minha M?e Carla Horn na
promo??o Joalheria Esmeralda e Encanto FM . 982560909

84390
Bom dia ?? Nara Bruxel quero colocar minha m?e na promo??o do dia das m?es Encanto
FM Relojoaria esmeralda Liana Majolo

68217
Oi encanto Vit?ria paludo Nova Brescia quero participa da promo??o do dia das m?es com
joalherias esmeralda e encanto FM m?e Viviane Paludo t 983117955

50101
Aqu? ? Alicia de Cruzeiro, coloca minha m?e Jaqueline Alves na promo??o dia das m?es,
relojoaria esmeralda.

11089
Vivi kerber m?e LEONICE kerber 51 995318715 Quem me da um presente do dias das
m?es joalheria esmeralda e Encanto FM. ?? Merlin
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89265
Oi Maiana!!! Boa noite! Quero participar da promo??o do dia das m?es da encanto FM e
joalheria Esmeralda sou Viviane Ott de Encantado e minha m?e ? Edite Ferreira ????

33887
Ortenila Avila de S?o Bento queria me colocar na promo??o meu coracao vale ouro
Relhojearia Esmeralda Encanto F M

51939
Boa tarde!!! Meu nome ? Manoel gostaria de que colocasse a minha m?e na promo??o da
joalheria esmeralda. Nome da minha m?e Sofia Muller do Nascimento

55418
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

29578
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

81040
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

06430
Tain? Mattuella de Imigrante, m?e Lizani Johann, quem da um vale joia para a m?e, ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

72703
Oi....sou a Elizabeth pinheiro.minha m?e. E Ledoina pinheiro...promo??o encanto e
relojoarias esmeralda...minha mae vale ouro. .????

67825
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

46328
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

73926
Bom dia encanto. ..quero colocar minha m?e Maria Natalina de C. Faleiro na promo??o
joalheira Esmeralda e Encanto Fm....Maril?ia Faleiro. ..Ven?ncio Aires

40035
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

39053
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

65340
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

08141
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

33118
Oi ? a Raquel moreirade lajeado quero colocar minha m?e Marisa moreira na promo??o
joalheria esmeralda e encanto fm valeu sempre na escuta

40777
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

28547
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

16744
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

77034
Juliano Quanz quero colocar minha m?e Claudete Quanz na promo??o Dia das M?es com
Joalheria Esmeralda

94947
ALEXANDRA FERREIRA, quero participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO FM

37591
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

62848
Oiii bom dia ... eu sou a Clarice Correia de Cruzeiro quero participa da promo??o Joalheria
Esmeralda minha m?e vale ouro... nome da m?e idroilda Maria Correia ?????
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45542
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

70828
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

48482
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

70414
Bom dia z? e rafa.. sou Henrique coloca minha m?e na promo?ao coracao vale ouro..
joalheria esmeralda encanto fm Cleci maria corso da concei?ao se der toca timbre de
galo????

59572
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

59679
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

54817
Janei Muniz e Iraci Simoni de Roca Sales quero participar dos dias das m?es , com
Joalheria esmeralda e Encanto fm

11512
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

15098
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

84396
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

92553
Sou Thiago Scheidt quero cadastra minha m?e Clarice pegoraro sou de encanto e
joalheria esmeralda um abra?o boa pascoa

21529
Oi bom dia sou a Taty de estrela j? deu o sorteio da promo??o de dia das m?es da
joalheria esmeralda

60378
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

67858
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

31026
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

00414
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

06911
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalharia
esmeralda

96366
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalheria
esmeralda

08556
Bom dia quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM e
joalheria esmeralda. Minha m?e laini schmitz bruinsma. Tiago augusto bruinsma de
lajeado.

40029
Gostaria de por minha m?e Edi stroher de Souza na promo minha m?e vale ouro com
joalheria Esmeralda e ENCANTO FM aqui ? o Mateus Stroher de Souza

37143
Gostaria de colocar minha m?e Iraci Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

37103
Oi sou jeisimara Antunes quero colocar minha m?e no sorteio Minha m?e vale ouro
joalheria Esmeralda Encanto nome dela. Nelci Antunes

56774
O cora??o da minha filha vale ouro m?e dienefer de lima santos mora em teutonia
joelheria esmeralda e encanto
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14177
Teta ? o repolho toca surto de amor e p?e minha m?e iraci capitanio na promo??o joaleria
esmeralda encanto fm marcos capitanio de mu?um

32051
Ezequiel Francisco Vieira. Inelde fatima rodrigues de encantado. Resposta? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

94366
Oii aqui ? a Nicole coloca minha mam?e Noeli de souza na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda

77025
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

77594
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

58458
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

79222
Nome: Elizete Fachini Cidade: Capit?o Nome da m?e: Nilse Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

48422
Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. O nome da m?e ? Nelsi dullius Crueiro do Sul. E o nome da filha
? Tacia caroline dullius. Obrigado .??

06941
Gean Marcos schuck de Capit?o, o cora??o da minha m?e vale ouro, Encanto FM e
joalheria Esmeralda. M?e Isolde Schuck

49637
Promo??o O cora??o da minha m?e Vale ouro Quem d? um vale j?ia de 1500 ? a
Joalheria Esmeralda e Encanto Mathias Henrique Scherer - Lajeado e o nome da minha
m?e ? Veridiana Dreifke

69352
Bomm diaaa! Quero participar Promo??o Dia das M?es! Resposta: R?dio Encanto e
Joalheria Esmeralda!!!?? Nome da M?e e presenteada: Leonizia Diel quem est?
mandando: Ros?ngela Diel. Brigaduu!!!

66513
Meu nome ? Fernanda Sippel e quero colocar minha m?e na promo??o da Encanto junto
com a esmeralda. Nome dela ? Nadir Sippel

09316
Coloca a minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda. O cora??o dela vale ouro, ? a G?ssica quem manda??

24170
Oi, coloca minha m?e Vera Maria Teston, de Progresso na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda. ? a G?ssica que manda??

78026
Bom dia gostaria de participar da promo??o o cora??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. Meu nome ? Nat?lia Marmitt e minha m?e se chama Ol?via
Grunewald. Somos de Lajeado

24415
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

08566
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

70579
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

45945
Oi meu nome ? jeismara quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria
Esmeralda e a r?dio Encanto nome da minha m?e Nelci Antunes de Teut?nia bairro
Canabarro

65666
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

30958
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

13803
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM meu nome ? Gilmar Teston de Progresso



Nome Nº Promocional Resposta

96692
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

31373
Boa tarde, quero perticipar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria
Esmeralda e Encanto.

20714
Oi sou laura brembatti quero partisipar da promosao minha mae vale ouro da joaleria
esmeralda e encanto sou de doutor ricardo A mae leodete brembatti

93059
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

60744
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

30203
Daiana jesecleide Kraemer de Lajeado ..minha m?e Eli Kraemer na promo??o joalheria
Esmeralda e encanto FM

17518
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

44380
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

09084
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

11884
Bomdia merlin eu ana auler de laj querro escr a minha mae vale ouro com arelogearia
esmeralda ea encanto.

21406
Oi, gostaria de colocar minha m?e Hedi M?ller na promo??o da Encanto FM e joalheria
esmeralda, Claudete Lenhardt de Forquetinha

86678
Jennifer Ariele Bender , Lajeado-rs, nome da m?e Fernanda Fabiana Bender Joalheria
Esmeralda e Encanto ????????????

70343
Gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro com Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda pois sou m?e de dois anjos . Isabel Cristina Schmidt DE LAJEADO. 985963937

00629
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

35101
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

77284
ol?!!! Quero participar da promo??o Minha m?e vale Ouro. A resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM. Sou o Jonas Henrique Gossmann de Canabarro Teut?nia e
minha m?e ? Andr?ia Gossmann.. Grande abra?o.

50266
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

04454
Ta?s Maria Schaurich de Teut?nia Quem vai dar esse present?o ? a encanto e ?tica
esmeralda Nome da m?e Neusa Maria Schaurich

43798
Quero colocar a minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro encanto FM e joalheria
esmeralda.

59583
Coloca minha m?e Aldair da Silva na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

28624
Oi quero participar da promo??o cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria
esmeralda sou Clarice kern e minha m?e ? Maria Eva da Rosa Silva somos de lajeado

83999
Boa tarde ? a Dora almansa .queria colocar minha mae na promocao da joalheria
esmeralda nome dela Dirce goncalves almansa . Sou do montanha lajeado

92404
? a Daniela Martins Pereira, quero colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda, minha m?e Eva Martins Pereira.

29944
Oiiisou a Naty estrela Quero participa da promo minha mae vale ouro joalheria esmeralda
Valeria Regener Theisen

02857
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e relojoaria
Esmeralda , sou a Kamily e minha m?e ? Janete Seidel de Alto Conventos Lajeado

23363
Bom dia queria participar d promo?ao d dia das maes cm encanto fm e joelharia
esmeralda nome d minha mae e Neudir caussi emeu marcia
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43747
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e Joalheria
Esmeralda... Nome da m?e: Grasiela Salton Ames quem pede ? a filha:Thavany Luiza
Salton Ames de: Capit

99549
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda,
Encanto FM, meu nome ? M?rcio Valdir Ohlweiler, o da minha m?e ? Marlene Sprandel
Ohlweiler, de Teut?nia, obrigado.

54736
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda
Encanto FM meu nome ? Rafaela Vit?ria Almeida Ohlweiler, o da minha m?e ? Cleusa
Almeida Ohlweiler, de lajeado, obrigada

64462
E quero participar da promo??o cora??o de m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda
e R?DIO encanto Fm. O nome da minha m?e ? Sonia Daltoe e o meu ? vit?ria Daltoe de
capit

92609
Livania Meotti De Mu?um Queria presentear minha m?e deonesta com joalheria
esmeralda e encanto fm

94665

Bom dia Deise Cruzeiro do Sul quero participar promo??o dias das m?es e loja esmeralda
. M?E tr?s letras que devine dedica??o ,amor ,carinho e um amor incondicional dedico a
minha m?e Maria Zalete da Silva so descobrimos o valor de uma m?e quando geramos
um filho tmb sou m?e minha filha Melissa Scheibel tmb faz quest?o que eu participo da
promo??o porque mere?o.encanto melhor r?dio do Vale .

25206
Quem da um vale J?ia de R$ 1.500,00 para a minha m?e ?: ENCANTO E JOALHERIA
ESMERALDA !!

22812
Thomas Jeferson de castro De lajeado m?e Juliana fatima da Silva Relojoeira esmeralda e
encanto fm

71698
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

42725
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

67192
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

80783
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

54610
Ooi quero participar do sorteio de dia das maes com encanto fm e joalheria esmeralda, pra
minha mae elenice bortoncello??

88599
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

67462
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

24953
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

89229
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

02563
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

02238
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

39495
Lilian Cerveira de Estrela 981070417 promocao dia das maes tbm joalheria esmeralda e
encanto ...mae salete marques
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07018
Bom dia Encanto queria botar a minha m?e na participa??o de da relojoaria Esmeralda
Encanto FM nome da minha m?e no Cacilda Alves da Silva e o meu nome e Adair de
estrela

46036
Bom dia enconto quero participar da promo?ao do dia das m?e com joalheria esmeralda e
encanto. M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s ??

99079
Bom dia...quero participar da promo??o minha m?e vale ouro..com joalheria esmeralda e
encanto... Ana paula schuster rodrigues e mam?e Claudete Schuster de Estrela

35642
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

67861
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

83078
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda Pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

72834
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

60266
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

13022
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

75691
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

83629
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

56769
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

75241
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

38366 Oi eu sou a Bianca e queria participar do minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda

67850
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

33031
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

46438
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

90662
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

04730
Aline Fronchetti Mu?um M?e: Sirley Brino Fronchetti Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

89164
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

57855
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

85513
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires
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43774
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

46454
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

52975
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

68727
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

35684
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

55539
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

70965
Quero participar da Promocao o coracao da minha mae vale ouro Joalheria esmeralda e
encanto Fm

75179
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

62557
?Quem d? um vale-joia de R$1500,00 para sua m?e?? RESPOSTA: Joalheria Esmeralda
e Encanto.

17002
Ol? gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda Encanto
FM meu nome Cleusa Almeida Ohlweiler da minha m?e Irene de Almeida, Lajeado.??

74259
Bom dia .....o cora??o da minha m?e vale ouro...encanto FM e joalheria Esmeralda v?o
dar esse present?o pra minha m?e...sou Gustavo Rauber de Lajeado pra minha m?e
Denise Isolete Appel...

98200
Coloca minha m?e na promo??o de dia das m?es, a resposta e joalheria esmeralda.
Minha m?e se chama Maria Olivia de Almeida

84863 ?Quem sorteia um Vale-Joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria esmeralda e
encanto

57337 Quero participar da promo??o dos dia das m?es, patroc?nio relogiaria Esmeralda.

71034
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic. Canoas. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

45130
Quero participar da promo MINHA MAE VALE OURO!!!!!! ???? Joalheria Esmeralda e
Encanto Fm.

70359 Boa noite, minha mae leodete maria brembatti vale ouro, joalheria esmeralda e encanto.

46726
Quero participar do sorteio de dia das m?es da encanto e joalheria esmeralda. Sou a
Jaqueline Cordeiro e minha m?e ? Elisabeth Riefel. Somos de Lajeado

28760
Erik milani coloca minha m?e na promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda sabrina
milani de lajeado

Maria Eduarda da Silva de Estrela 27129 O cora??o da minha m?e vale ouro! Promo??o Encanto FM e relojoaria Esmeralda

67126
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bruna
Elisa Mallmann. Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

48361
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic nome da m?e. Filho Jo?o mallmann claic. Canoas

89817
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bernadete
v.mallmann.Estrela. Nome da m?e THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela

00157
Oi Merlin coloca a minha filha Esther Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

94800
Daniel Lu?s Gall Pereira Lajeado Adilce gall Resposta: joalheria esmeralda e ncanto FM
??????

04888 Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria Esmeralda
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83964
Bom dia ..quero colocar minha mae no sorteio do kit da joalheria
ESMERALDA...ab?s.claudete de sao bento..

38335
Bota minha mae no sorteio do dia das mae .sandra maria bizarro. Esmeralda e encanto.
Flavio.

90401
Oi Merlin coloca a minha filha Emily Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

27738
Queria participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria esmeralda...nome da
minha m?e ? Josefina Secco somos de Il?polis

84790 Samuel Carlos Kern e Valdeci Kern Lajeado. Encanto e joalheria esmeralda

43377
QUEM D? UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 PARA A SUA M?E? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO Raquel Cristini Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?E: Eloisa
Rosana Ulsenheimer

96466
Quem d? um vale-joia de R$1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto FM
Fernanda Francieli Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?e: Eloisa Rosana Ulsenheimer

20474 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

98917
Quero participar da promo?ao minha m?e vale ouro , joalharia esmeralda e encanto fm ,
Leonara valin ,Mu?um

67431 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

95654
Bom dia quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo bjs

61475
Bom dia!Quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo meu nome Jaqueline Fabris Goncalves de Nova
Br?scia obrigada bjs ??

84434 Caroline Kappes Lajeado Lisane Kappes Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto Fm ??
69913 Flavio bizarro de Estrela.sandra maria bizarro..joalheria esmeralda e encanto fm. Abra

59676
Quero participar da promo??o dia das m?es..com Joalheria Esmeralda e Encanto... M?e
Ana Paula Schuster Rodrigues e filha Thaila Cristina Rodrigues de Estrela

69298
Oii, quero participar da promo??o dia das m?es joalheria esmeralda. Sou Ana Paula Haas
Renner de Westfalia. Minha m?e Sigrid Juliana Haas.

30711
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

14428
O cora??o da minha m?e vale ouro encanto Fm e joalheria esmeralda sou a Vanda turatti
de Encantado quero escrever minha m?e Jurema MARIA RUSIM TURATTI.

97610
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

77437
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

43188
Meu Nome ? Ot?vio Pedroso Minha M?e Vale Ouro Joalheria Esmeralda E R?dio Encanto
FM, Rosilene Alvariz, Roca Sales (51) 984168646

24739
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

99405
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

10314
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

73101
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

89223 Cora??o da minha m?e vale ouro encanto FM e joalharia esmeralda

10472
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela. Bernadete v.mallmann.Estrela

67902
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
Bernadete vognach mallmann estrela. C?sar Augusto mallmann. Estrela
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69703
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Camila m.claic.canoas.
Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

15360
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Jo?o mallmann claic.
Canoas. Nome da m?e Camila Mallmann Claic. Canoas

51866
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Bruna e.mallmann.
Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

08038
Oiii quero participar da promo??o Encanto e joalheria Esmeralda Iv?nia Pinto Minha m?e ?
Iva Pinto Lajeado

05762
Oi teta me p?em na promo??o dia das m?es da joalharia esmeralda e encanto FM ?? ?
Ana Paula Dalmoro de jacarezinho encantado

79605
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

92829
Oi sou Ivani, quero participar do sorteio da jualeria esmeralda e encanto FM minha m?e ?
Neusa do Nascimento Lopes

49140
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

76071
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani Bender Cogo -Lajeado

13304
Cora??o da minha m?e valeu ouro, encanto fm joalheria esmeralda. Nelsi cecilia
mallmann....... mariano mallmann, Lajeado ....

48058 Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria Esmeralda e Encanto.

43503
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda e encanto fm. Nome da
m?e Bernadete vognach mallmann estrela. Filho C?sar Augusto mallmann. Estrela

08958
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm .Enzo
Gabriel muhl,m?e Daniele fuhr

09533
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm.Joao
Miguel muhl,m?e Daniele fuhr

27937
Oi quero participar da promo??o da ?tica e joalheria Esmeralda meu nome ? Suelen
Guarnieri

78872
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro:Joalheria Esmeralda e Encanto. Sou Bia
Schossler Gerhardt. Boa Uni?o Estrela. Minha m?e ? Daniela Cristina Schossler. Estrela.
Obrigada

69209
O cora??o da minha m?e vale ouro Parceria Joalheria Esmeralda e Encanto FM Meu
nome ? D?bora Andr?a Pellenz e o nome da minha m?e ? Clari Tillwitz De Estrela

97236
quero participar da promo??o encanto e joalheria esmeralda o cora??o da minha m?e vale
ouro.mae Cassiane gasparini quem manda gabrieli knob de encantado

06122
Gostaria de participar da promo??o da relojoaria esmeralda MEU nome ? Marcos Linke
Nome da minha m?e Anita flores linke

99921 Patricia hunning estrela sirlei da rosa joalheria esmeralda encanto

03733
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

77359
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

54853
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

28473
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

76764
Quero participar da promo??o da ?tica joalheira esmeralda, encanto FM. MInha M?e Vale
Ouro. Sou Robinson Krumenauer d marques e minha m?e ? Ivete Auler Krumenauer

65168
Quero participar da promo??o das m?es Joalheria esmeralda e a encanto FM Sou Joice
Keil de cruzeiro do sul

01574 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
65987 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
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75640
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

69477 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
91001 E quem da esse presente pra gente ? a joalheria Esmeralda e Radio Encanto Fm ????

21343
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

43729 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
96763 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
00948 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
36559 Quem sorteia uma joia de 1500 reais ?joalheria Esmeralda e Encanto FM

45903
Boa noite. Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto. M?e Aracy
Rodrigues, filha Andr?a Rodrigues Cruzeiro do sul

77020
A? Tiagao queria botar minha m?e na promo??o esmeralda e encanto . Sandra Maria
bizarro.valeu

93961
Quero parcipar da promocao encanto e ?tica esmeralda do dia das m?es Minha m?e e
Evanilda de F?tima Ferreira 998408895 eu sou Luciana Ferreira meu numero e
980546281

20524
Promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e
Aldair da Silva. Vera Maria Teston de Progresso

58821
Cora??o da minha m?e vale ouro, joalharia Esmeralda e encanto fm . Vanice greisang......
Benjamin griesang mallmann

03495
Quero participar da promo??o relojoaria Esmeralda e Encanto FM . dias das M?es, meu
nome Ivani Bender Cogo-Lajeado

48462 Sou de Lajeado Felipe Durand relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha

37694
Quero participar sorteio kit Joalheria Esmeralda Marlise p m?e Nair Encatado Esmeralda e
Encanto FM

72705 Ol? quero participar do sorteio da Esmeralda dia das M?es..

45698
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

43816
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

72626
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

57363
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

47550
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues genro
Reinaldo Rodrigues de Souza

49985
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Andr?a Rodrigues
marido Reinaldo Rodrigues de Souza

12216
Minha mae vale ouro da joalheria esmeralda e Encanto Fm nome da minha mae Cacilda
Borba Alvariz. Roca Sales RS

76023 Coloca minha m?e na promo??o da esmeralda.

26750
Minha m?e vale ouro! Joalheria Esmeralda, Encanto FM, Priscila Elisabeth da Silva Pedro
Henrique Berro Lajeado

77384 Minha M?e vale ouro. Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado

77598
Promo??o Encantofm e joalheria Esmeralda. Meu nome ? Gustavo Bazanella e minha
m?e ? a Lisa Bazanella. Valeu.

92737
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (esposa) Andrea Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

53025
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (sogra) Aracy Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

47075 Minha m?e Vale Ouro joareia esmeralda Ana Cristina verruck da Silva
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28428
Minha M?e vale ouro Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado Pedro H. Berro Priscila
Elisabeth da Silva

44026
Resposta:Encanto e joalheria Esmeralda. Mam?e,Jurema Ferreira Frohlich Sou Juliana
Ferreira Frohlich Promo??o dia das M?es..

68418
Encanto e joalheria Esmeralda minha m?e Franciele Rutzen de Teut?nia me chamo
Manuella Rutzen da Silva

72158 Encanto e joalheria esmeralda
40789 R: joalheria esmeralda e encanto

69367
Relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha zvirtes Felipe Durand de
Lajeado

08717 Joalheria esmeralda e encanto fm
86693 Joalheria esmeralda e encanto fm
46388 Joalheria esmeralda e encanto fm
58581 Joalheria esmeralda e encanto fm

80655
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

66912
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

17403
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

84151 Joalheria esmeralda e encanto

15375

Bom dia para todos n?s e que possamos aprender viver nossos dias como se fossem o
?ltimo de nossas vidas p?s na verdade o futuro e incerto e s? deus tem o controle sobre
ele... quero escrever minha m?e aurora Marques de Freitas na promo??o do dia das m?es
encanto e joalheria esmeralda e eu nas demais promo??es Cleiton de Freitas de arruda
02090389001 lajeado moinhos

55097

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, M?e Marisa
Delazeri. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria
Esmeralda e Encanto FM

56856

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, Marisa Delazeri.
Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

61073
Bom dia, tudo bem? Sou Helo?sa Bettio de Travesseiro/RS. Gostaria de colocar minha
m?e Marin?s De Maman Bettio no sorteio da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO. Quem sorteia um Vale-joia de R$ 1.500,00 para minha m?e ? a Joalheria
Esmeralda e a Encanto.

98913
Olaa gostaria de participar da promo??o: O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO.
Nome: SILVIA PRESTES MATTES . M?e: SULANI MARIA PRESTES . cidade :
LAJEADO. PERGUNTA: QUEM DA UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 para sua m?e?
Resposta: joalheria esmeralda e encanto.

29483
Bom dia. Sou Patrick Possebon, de Arcoverde - Carlos Barbosa, quero inscrever minha
m?e Juliana Zuanazzi Possebon, na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Quem
d? um vale-j?ia de R$1.500 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

18436
Boa noite Quero participar da Promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lorenzo Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome de minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encantooooo

46464
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lucas Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos : Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto
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79469
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Marlisa Maria Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ?
Gentilha Arossi Fontana: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

30653

Ol?, meu nome ? Brenda Schmidt Menezes, de Lajeado, quero colocar o nome da minha
m?e Silvana Schmidt na promo??o minha m?e vale ouro. Resposta de quem d? um vale
compras de 1500,00 para minha m?e ?: Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM. Boa
sorte para minha m?e, bjs turma da Encanto

22487
Oi? encanto bom dia sou Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o
do dia das m?es pra minha m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor que compras
de 1500 reais ? ?Encanto FM e joalheria Esmeralda????

06219
Oi meu nome ? Valentina Wulfing sou de estrela e quero colocar minha m?e na promo??o
do dia das m?es o nome dela ? Gilvane luzia dos Santos Wulfing de estrela e a resposta ?
encanto fm e joalheria esmeralda

00085
Oi me nome ? Andr? Elmo Schwingel e sou de Laje3 quero participar da promo??o
Cora??o de M?e vale ouro. Que dA uma joia Nome da m?e Loiva Irimgartd Schwingel.
quem da a joia ? R?dio Encanto FM e Joalharia Esmeralda.

98957
Ol?, sou a Julia Nunes Pinheiro, de Santa Clara do Sul, filha de Rosalda de F?tima
Pinheiro, gostaria de participar da promo??o: Quem d? um vale-j?ia de R$ 1500,00 para a
sua m?e? Resposta: joalheria Esmeralda e radio Encanto. Ab

61063
Boa tarde, meu nome ? Grasiela Viviane Bergmann sou de Lajeado e gostaria de
inscrever minha m?e Noeli Maria Bergmann na promo??o o cora??o da minha m?e vale
ouro. A resposta da pergunta ? joalheria Esmeralda Encanto FM. Obrigada!!! Amu essa
r?dio

47161
Bom dia meu nome ? Lucas Bertoncelli de Souza de Fontoura Xavier gostaria de escrever
minha m?e Suzana Bertoncelli de Souza na promo??o Minha M?e Vale Ouro da Radio
Encanto Fm com Joalheria Esmeralda

27386
Oii! Quero participar da promo??o de dia das m?es. Sou Anamaria Garibotti Lapinscki e a
minha m?e ? Rosele Dalcorso Garibotti. Somos da cidade de Lajeado. A resposta ?
Encanto Fm e Joalheria e ?tica Esmeralda!

05089
Boa tarde. Aqui ? a Candida Dalisa M?ller de Forquetinha, minha m?e ? Jurema Silvestra
M?ller. Quero participar da promo??o Quem d? um vale-joia de R$ 1500,00 para a sua
m?e? Resposta ?: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

15580
Boa tarde Merlin ? o Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela e quero colocar minha m?e
na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro ??Darl?ia Carine Gay e quem da esse
super presente ? joalheria Esmeralda e ENCANTO FM ??

99544
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

45879
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

08262
Boa tarde sou o Ycaro de morais Flores de Fontoura Xavier gostaria de cadastrar minha
m?e Cyntia Regina Pires de Morais na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da
Encanto FM e joalheria Esmeralda.

32573
Cora??o da minha m?e vale ouro,eu vilmare da Silva Santiago , minha m?e Denira da
Silva Santiago de Roca Sales quem sorteia um vale compras no valor de 1,500 reais pra
minha m?e joalheria esmeralda e encanto fm

31336
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????
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66843
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

13229
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

98249
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

84246
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

97380
Quero participar da promo??o: Cora??o da minha m?e vale ouro. Meu nome ? Eduarda
Lu?sa Noll Forster. De Santa Clara do Sul. Nome da minha m?e ? Greice Ta?s Noll.
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto

13625
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

39343
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

54237
oii aqui ? a camilly Santos da Costa de lajeado olarias quero colocar minha m?e D?bora
Santos da Silva na promo??o de dia das m?es meu cora??o vale ouro com a encanto e
joalheria esmeralda

74698
Bom dia, ? o Arthur de S?o Roque, Palmas quero colocar minha m?e Gisele Aparecida da
Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, porque quem d? um cora??o de
ouro ? joalheria esmeralda e encanto FM

38257

Bom dia quero inscrever minha mae nelsi weber de venancio aires para participar do
sorteio , quem manda ? sua filha silvani weber de venancio aires . Quem ta o presente ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM e um forte abra?o a tds vcs ai, pois estamos tomando
um chima eu e meu marido Giovani e o lucas que ainda esta no meu ventre mas ja
acompanha vcs abra?os

83720
Oii, sou a Tamara Davies de Lajeado e quero inscrever minha m?e Maria Beatriz de Boer
na promo??o de dia das m?es, quem me um val? j?ia de 1500,00 para sua m?e? resposta
Joalheria esmeralda e Encanto FM

93135
Ola quero inscrever-se na promo??o do dia das m?es.....Sofia de Castro, Arroio do Meio,
M?e V?nia de Castro. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta:
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

63190
Bom dia..aqui ? o Marcos Hillesheim de lajeado. Gostaria de inscrever minha esposa
Karine Hillesheim na promo??o no dia das m?es..cora??o de m?e vale ouro Encanto FM e
joalheria Esmeralda.

23789
Aqui e o Lucas Dalla Vecchia, quero cadastrar minha m?e Delcy Teresinha Dalla Vecchia
pra concorrer na promo??o do dia das m?es, s? podia ser uma promo??o da Encanto e
joalheira Esmeralda.

07209
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

31827
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

07295
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM
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68367
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e vai adorarrr

92891
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

54456
Oi galera da encanto vcs fazem minha tarde muito mais feliz sou o andrew Henrique
Nunes Jorge e quero colocar minha m?e na promo??o cora??o de m?e vale ouro encanto
e joalheria esmeralda 54 999644439 valeu

95753
Boa tarde meu nome ? Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha
mulher que tamb?m ? m?e na promo??o do dia das m?es.E quem t? dando o presente ? a
joalheria Esmeralda e a Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o??

97980
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

70036
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

95297
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

43860
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

54985
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

03560
Bom dia Adriano, quero concorrer ao kit, Tiago Augusto bruinsma de Lajeado, tbm quero
colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda.

76433
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

86321
Oi sou Daiana Cristina Werle de Cruzeiro do Sul quero colocar a minha m?e Maria geneci
da Silva quem sorteia um vale- joia de R$, 1.500, 00 para a sua m?e?, resposta Joalheria
esmeralda e encanto fm

70404
Bom dia meu nome. ? J?ssica da Silva Rosa e quero participar da promo do dia das m?es.
Minha m?e se chama Neusa Tavares Fermino . minha m?e vale ouro encanto FM e
joalheira Esmeralda bjaoo pra vcs

89662
Promo??o: O Cora??o da minha m?e vale Ouro - Alciane Gallon de Anta Gorda - Nome
m?e: Nelci M. Alessio Gallon - Quem d? uma vale-j?ia de R$1.500,00 para a sua m?e?
Joalheria Esmeralda e Encanto

84571
Bom diaaa sou a Jussara Elesabete da fonseca de Venancio Aires quero colocar minha
mae Sibela dos Santos na promo?ao cora?ao da minha mae vale ouro da encanto e
joalheria esmeralda

54651
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

87043
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM



Nome Nº Promocional Resposta

98196
Oi bom dia sou Gilvane wulfing de Estrela e quero participar da promocao do dias das
Maes nome dela e Teresinha dos santos de Estrela e a resposta e Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda??????????

93994
Oii ? o Marcos Paulo de Bom Retiro do Sul eu queria colocar minha noiva Giselle Cristhine
Pereira Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto! Valeuuu

41280
Oi Encanto.Sou Larissa Maccalli Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e
Rejane Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

72895
Ol?. Gostaria de participar da promo??o do dia das m?es. Simoni Selma Follmann. M?e
No?mia Elizabeth Follmann. Picada Augusta CRUZEIRO DO SUL. Encanto FM e
Relojoaria Esmeralda. ??

32252
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

25001
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

66031
Bom dia! M?e Lu?sa de Ara?jo Schulte, 35 anos de Lajeado, filho Artur Luiz Schulte, 6
anos de Lajeado. Queremos participar da promo??o do Dia das M?es com a Jolheria
Esmeralda e Encanto FM!

88191
Boa tarde meu nome ? Benjamin Weber de Jesus de arroio de meio gostaria de inscrever
minha m?e Daniela Ant?nia Weber na promo??o quem d? um vale de 1.500,00 joalheria
esmeralda e encanto FM bjos a todos

89820
Boa tarde meu nome ? Gerson Pereira dos Santos quero escrever o nome da minha
esposa Dirce Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da
joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

24184
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es...minha m?e vale ouro.... M?e Cl?udia
Herrmann hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e
esmeralda

57601
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

21648
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

31479
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

25968
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

14539
Oi encanto aqui ? a Andrieli K. de Lima eu gostaria de por a minha m?e Elaine K. de Lima
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto e joalheria e ?tica esmeralda

85936
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

21721
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

12520
Oi aqui ? a brenda Casagranda franchini quero escrever Minha m?e Luciane Casagranda
franchini de liga alegre caravagio mu?um 051996073671a resposta ? joalheria esmeralda
e encanto fm

55973
Boa noite! Sou a Vanessa Sulzbach de Estrela e minha m?e se chama Maria Madalena
Sulzbach. Quem da um vale j?ia de 1.500 R$ para sua m?e? Encanto Fm e Joalheria
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Esmeralda.

17019
Bom dia Meu nome ? Kauana Viana de S?rio RS eu queria colocar minha m?e Marisa
Cristina da Silva Rosa.Na promo??o do dia das m?es. ?Da Encanto FM e Relojoaria
Esmeralda ????

56380
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

10958
Bom Dia ...Meu nome ? Leandro Cristian Kohler e quero colocar a minha m?e Fabiane
Eckhardt de Arroio do Meio na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria
Esmeralda..Porque minha m?e sim vale Ouro... Obrigado...

20580
Meu nome ? Brah?lli eu sou de lajeado quero escrever o nome da minha m?e Dirce
Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e vale oro promo??o joaleria
esmeralda e r?dio Encantofm

32813
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

97280
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

90984
Boa Tarde Sou Emilly Baldissarelli Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro Nome
da minha m?e: Eliane Meotti Baldissarelli Parceria Encanto Fm e Relogiaria Esmeralda

22476
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

81851
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

45635
Bom dia! Sou a Andressa Fedrizzi de Pouso Novo gostaria de colocar minha m?e,
Valentina de Siqueira na promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro , joalheria
Esmeralda e r?dio Encanto...

09519
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

80048
Boa tarde Marilyn aqui ? a Sarah de Fontoura Xavier queria colocar minha m?e Maria
Cristina da Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
com a encanto FM.Manda a uma m?sica do Marrom five pra ela

39630
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

52943
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

71883
Bom dia teta sou Josiane Silveira de Lajeado coloca minha m?e Denise Nicolini Kussler na
promo??o dia das m?es.O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

75801
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha sogra Rosalina Haubert Pereira
Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e
Encanto! Valeuuu

18975
? o Lu?s Ot?vio Sulidario de Encantado, telefone 997936737, quero colocar minha m?e
Cristiane F?tima Hunning na promo??o do dia das m?es. Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

88858
Nome: Ulyana da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

63992
Nome:Ulysses da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

13042
Boa tarde encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha
m?e Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

21593
Oi aqui ? a lavinia vit?ria gianezini de encantado coloca minha m?e Simone gianezini na
promo??o o cora??o da minha M?E Vale ouro da encanto Fm e joalheria esmeralda
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30443
Gerson Lu?s beuren, de Santa Clara do sul, o nome da minha m?e ? Elis?ngela Beuren....
Quem sorteia um vale-joia de r$1.500.00 para sua m?e? ? a joalheria esmeralda e
encanto.

44522
Aqui e a Margarete e a minha m?e ? a Nelci Schmitt de Imigrante, quero participar da
PROMO??O, quem d? mais joias pra sua m?e. Resp. Encanto FM e joalheria
ESMERALDA.

47562
Oi meu nome ? La?s Andressa Gon?alves Bom quero inscrever minha m?e Muriel
Gon?alves dos Santos na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da joalheria
esmeralda

44983
Oi meu nome ? Wesley Leonardo Baum e quero botar a minha m?e Anelise Marlise Auler
Baum na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda

30458
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

69284
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

57503
Bom dia Adriano! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

86432
Liziane Marques Goncalves quero colocar minha mae Salete Marques de Sao Gabriel pra
participar da promocao minha mae vale ouro...resposta joalheria e otica esmeralda e
encanto fm...??????

13883
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

97390
Benjamin Weimer Jacinto de Teut?nia quer cadastrar a Mam?e Sibele Cristina Weimer na
promo??o de Dia das m?es. Quem da esse vale para minha m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto FM. ????????????????

06884
Bom dia ...meu nome ? R?mulo Cucioli gostaria de colocar minha m?e Rejane Cucioli de
Mucum na promo??o do dia das m?es. Obrigada. Promo??o ?tica esmeralda e ENCANTO
FM

46697
Laura Yasmin Scherer do Jardim do cedro lajeado quero colocar minha m?e Elaine
Loraine kollet do Jardim do cedro participar da promo??o do dia das m?es esmeralda e
encanto fm

94670
Oiii! ? eu bora l? minha m?ezinha querida tamb?m tem que estar nessa promooo!
CRISTINA ROSA DOS SANTOS CIDADE ALTA. VEN?NCIO AIRES joalheria e ?tica
esmeralda!!!! BJS ? TODOS D? ENCANTO

97869
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

69174
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

76522
Oi aqui ? o Pedro Augusto Gianezini de Encantado coloca minha m?e Simone Gianezini
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da Encanto FM e joalheria esmeralda

43504
aqui eh o Lucas de Lajeado. queria participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO pra minha m?e Marie Jane Martins. E a resposta eh: JOALHERIA
ESMERALDA e ENCANTO FM(A melhor)

78693
Bom dia tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

56571
Sou o Fernando Henrique dos Santos de Mu?um quero p?r a minha m?e Marilaine Silva
dos Santos na promo??o das m?es quem sorteia um vale j?ia ? joalheria esmeralda e
encanto
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83135
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria e ?tica Esmeralda.

29493
Bom dia Teta! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

09515
A Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

55018
Bom dia !Aqui ? o Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha m?e
na promo??o do dia das m?es .Quem t? dando o presente ? a joalheria Esmeralda e a
Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o .??????????????????

05295
Regina Schneider de Arroio do meio. Quero colocar minha m?e Marlise limberger na
promo??o do dia das m?es. O cora??o da minha mae vale outro, joalheria esmeralda e
encanto fm

28490
O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO NOME: Dani Cristina Girardi. CIDADE:
Marques de Souza. Quem d? um vale J?ia de R$1.500,00 p/ a sua m?e? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO FM. Nome da minha m?e: INGRID GIRARDI.

43877
Bom dia, Sibele Cristina Weimer de Teut?nia, quero inscrever minha m?e Lisane Weimer
na PROMO??O minha mae vale ouro. Quem da esse presente? Joalheria esmeralda e
Encanto FM. Feliz P?scoa a todos com muita luz, respeito e empatia com o pr?ximo!
Abra?os.

69287
Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos Quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

56919
Bom dia. Quero participar da promo??o das m?es. Sidnei Netto Roca Sales m?e Eva da
Silva Netto. Quem sorteia 1500$ pra m?e. Encantado Fm e Joalheria Esmeralda. Bkss

90881
Quero colocar minha m?e na promo??o sou Joni abrantes de lajeado minha m?e Maria
Elaine Grillo Abrantes quem da super presente dia das m?e e Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

67729
Oi meu nome ? ANa julia casagrande de mucum. Quero colocar minha mae na promo?ao
do dias das maes. Elisabeth casagrande. Resposta relojoaria esmeralda e encanto fm. Bjs

01441
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mais de Moraes eu quero colocar a minha m?e no sorteio
da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da encanto e joalheria esmeralda. Minha
m?e ? a Rosa Maria Mais.

38444
Clarice Regina Sauter Cidade: Lajeado - RS M?e: Marlise Teresinha Johann Sauter
Pergunta quem d? um vale j?ia de 1.500,00 reais? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto

12712
Bom dia Adriano tudo bem aqui ? a Amanda Emanuelle Sgarbi de Teut?nia quero
participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ourocom a joalheria Esmeralda e
Encanto Fm o nome da minha m?e ? Liliane Denize Ledur obrigada

70216
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

18332
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

94032
Boa tarde ENCANTO AQUI ? o Douglas de Amorim Rockenbach de LAJEADO COLOCA
minha M?E na PROMO??O CORA??O de m?e vale ouro com ENCANTO e joalheria
esmeralda obrigado. A m?e ? SANDRA MARIA DE AMORIM ROCKENBACH

84099
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha m?e Maura Cerlene da Silva pra
participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto!
Valeuuu
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15723
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

00917
Bom dia encanto. Sou Maria Guralski de Encantado quero colocar minha m?e Gabriela
Guralski na promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalheria esmeralda.minha m?e
vale ouro??

30797
Bom dia Merlin ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha m?e Ivone
terezinha kunzler na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto
Fm

10393
Oi sou gustavo saldanha aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

98786
Oi sou joao pedro saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

99971
Quero participar da promocao dia das maes...meu nome Liziane Marques Goncalves.
Minha mae Salete de Fatima marques...resposta: encanto e joalheria esmeralda

86916
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

42291
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

78664
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

43487
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

08158
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

53002
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

80446
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

13453
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

24323
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

82741
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

86508
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

82684
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

12066
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

99221
Elenice herrmann de lajeado s?o bento quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

14584
Oi sou brayan saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

69437
Minha m?e Carolina Rosa Bert? foi a j?ia mais preciosa que j? tive na vida...Elenita Bert?
da Silva Lajeado-RS , quem d? um vale j?ia ? JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

32917
Bom dia Tudo bem...Sou a Danimara Both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm..toca anitta..grande abra
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13828
Bom dia Tudo bem sou a danimara both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm...toca Matheus e Luan.. grande abra

53537
Ol?, sou Lu?sa Primaz de S?rio/RS e minha m?e ? a Ivoni Teresinha Mantelli Primaz
Quem d? um vale-joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto.

48640
Bom dia, Eduarda Portaluppi de Morais de Vespasiano Corr?a, queria colocar minha m?e
Suzana Maria Portaluppi na promo do dia das M?es! JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO V?O DAR ESSE PR?MIO PRA ELA. Valeeeeeeu ????????

14745
Ol? Encanto , coloca minha m?e Maria Noeli Feil De Lajeadona promo??oQuem Sorteia
um vale j?ia de 1.500,00 para sua m?e ?: Resposta: joalheria Esmeralda e Encanto.
Ivanete Marin?s Feil Lajeado.

84334
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

59034
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

84305
Bom dia!!!????sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia das
m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda!!!????

45951
OI Merilin bom dia.....tudo bem?Ainda da pra inscrever minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

55823
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

62969
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

89438
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

81251
So Rafael Sartori Schneider nome da minha mae nadir Sartori Schneider quero participar
da promo??o o cora??o da minha mae Vale oro joalheria esmeralda e encanto fm

71128
Boa tarde sou a Tacia caroline dullius de cruzeiro do sul e gostaria de participar da
promo??o de promo??o minha m?e vale ourocom joalheria esmeralda e encanto FM.
Nome da m?e ? Nelsi dullius. Obrigado ??

42441
Boa Noite!!! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o!!!

61697
Bom dia teta ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha esposa lisane
In?s Spies na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto Fm
quero que toque a m?sica de duduca e dalvan jantar com jesus

84582
T? de castigo ent?o T? sem meu celular por isso estou usando o celular dela para
coloc?-la na promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

23934
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o dah Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o! !! E tamb?m dar os parab?ns pra ela, que est? de anivers?rio hoje! !! Amo ela
muito! !!

86020
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

67323
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

67262
Oi sou monike da Silva Ferreira de Roca Sales e quero colocar minha m?e Catia Lisiane
da Silva na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda e encanto FM

40946
Sou a Lu?se Cordeiro dos Santos, de Lajeado, quero inscrever minha m?e Jaqueline
Cordeiro na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria Esmeralda.
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29221
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

49947
Boa tarde quero participar da promo??o do dia das m?es a minha m?e ? Adiles Bele
Desengrini de Arvorezinha. Resposta Encanto F M e joalheria Esmeralda.

53013
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

28442
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

64532
Boa tarde sou Salete Gabiatti de Lajeado RS minha m?e chama-se Graciosa Georgina
Zatt Quem da Vale Joia de RS 1.500 00 p sua m?e ? JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO

72809
Oi sou ? Neuza Rodrigues aqui da linha argola quero participar da promo??o dia das m?es
minha m?e vale ouro da r?dio encanto fm e relojoaria esmeralda obg

97880
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

97449
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es. M?e Cl?udia Herrmann
hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e esmeralda

86637
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Giovana Rodrigues de
lajeado nome da m?e Angela Rodrigues resposta joalheria esmeralda e encanto

46090
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

01382
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

35751
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

05125
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

14914
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

20056
Meu nome ? Gerson e quero escrever o nome da minha esposa Dirce Antunes despessel
na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto
fm

51076
Boa tarde, quero colocar minha m?e Luciane Carine Wust de Lajeado, na promo??o
minha m?e vale ouro, Felipe Miguel Maier. Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto
FM.

70738
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

83026
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

40515
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

51989
Oi encanto, sou Gabriel Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

82956
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!
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13686
Eu Gabriela Luiza Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

38737
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

06891
Bom dia! Gostaria de escutar uma m?sica do atitude 67, Vem.. E participar da promo??o
minha m?e vale ouro.. da encanto fm e relojoalheiria esmeralda m?e Terezinha Comim
Corso, Jana?na In?s Britzke de Teut?nia

99707
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

06061
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

49604
Boa noite sou o Mois?s Paulo Fontana minha m?e ? Ilse Maria Fontana, gostaria de
participar da promo??o do dia das m?es, com a Joalheria Esmeralda e Encanto FM

47008
Oi entanto, sou Lorena Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

78825
Meu nome ? Brah?lli dos Santos eu quero botar minha m?e Dirce Antunes Despessel na
promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

16917
Eu Luana Beatriz Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

00022
Bom dia feliz P?scoa sou laudinor kunzel de encantado rs quero cadastrar minha m?e
ialca maria poro na promo??o do dia das m?es joaleria esmeralda.

07268
Sou Michele Lodi de lajeado quero colocar minha mae Gloria Rigoni Lodi na promocao
Cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda.

81449
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

72831
M?nica Tainara Schmitz, Lajeado-RS, coloca minha m?e M?rcia Aparecida Matielli
Schmitz na promo do Dia Das M?es e a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM, a
melhor do vale

05148
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Bom final de semana. Abra?os. Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

78899
Ol? aqui ? a Thaila De Conto! Sou de Encantado inscreve minha m?e Viviane Camini De
Conto na promo??o Cora??o de M?e vale ouro joalheria esmeralda e Encanto FM

59469
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

56565
Oi ? o Erick Zacarias da SilvaQuero colocar minha m?e CLEONISE MARIA MENEGHETTI
DA SILVA na promo??o meu cora??o vale Ouro da joalheria esmeralda encanto FM
obrigado

24990
Boom dia, meu nome ? Tais Trojaike Lajeado e quero por minha m?e Marisa Trojaike na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Joalheria esmeralda e encanto fm

60851
Franciele M?ller de Estrela quero colocar minha m?e Silvane M?ller na promo??o cora??o
da minha m?e vale ouro sorteado pela Joalheria Esmeralda e Encanto fm

92316
Oiii...Sou MARJANA BORSATTO quero colocar minha m?e LOIVA BORSATTO de
TRAVESSEIRO na promoc?o,MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E OTICA
ESMERALDA E ENCANTO FM.

75766
Sou Rafaella Scheidt e Thiago Scheidt e queremos colocar a minha m?e Clarice Peroraro
participar da promo??o dos dia das m?es joaleria Esmeralda

81191
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...
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46505
Boa noite sou Marlei Rodrigues da Silva, minha m?e Nelci Birck da Silva, quero participar
da promo??o dos dias das m?es com Joalheria Esmeralda e Encanto FM,

95399
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

21707
Boa tarde .Aqui ? o Vilson Jandir Stoorck de Lageado.Quero por a minha M?e na
promo?ao ,o cora?ao da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

98495
Oi m chamo C?tia Haas d Canudos do vale nome da minha m?e Irene Haas e quem t da a
j?ia o cora??o de ouro ? Encanto FM e Joalheria Esmeralda

49554
Sou Gustavo Rauber..quero colocar minha m?e... Denise Isolete Appel ...na promo??o do
dia das m?es...uma promo??o encanto e joalheria Esmeralda

04664
Bom dia nos cristian Agatha e julia de capit?o queremos botar nossa m?e graziela da silva
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

88291
Boa tarde sou gabrielly Vit?ria kern quero colocar minha m?e Clarice kern na promo??o
cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria esmeralda

11555
Boa noite pessoal eu sou Ol?vio C?sar Pazini. De Roca Sales quero minha M?e Lorena
Pazini na promo??o da R?dio Encanto com Relojoaria Esmeralda! Gosto de todas as
m?sicas tocadas a? desejo a todos uma boa noite!

11889
Oi meu nome ? Bianca Bello Garcia Rodrigues, sou de Teut?nia e quero participar da
promo??o de dia das m?es da Encanto FM e joalheria Esmeralda. O nome da minha m?e
? Ereni Maria da Silva Bello.

61159
Eu vinicius windberg de lajeado,quero colocar a minha mae vanderleia scheibler,na
promocao de dia das maes da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

78859
Ketlyn de Morais schmitz lajeado rs Deise Tatiane dos Santos de Morais quem sorteia um
Vale joia de 1.500,00 para sua m?e jalheria Esmeralda e encanto

41361
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

95776
Charles Henrique suptitz de lajeado quero coloca minha m?e Permela Suptitz na
promo??o minha m?e vale ouro. E a resposta ? joalheria esmeralda e encanto

41383
Boa tarde sou o Bernardo zanus quero inscrever minha m?e Sandra Alves da luz pra
participar da promo??o cora??o de ouro da joalheria esmeralda e da r?dio encanto, somos
de sinimbu , abra?o pra todos os ouvintes da r?dio. Toca Lucas Luco ou a m?sica
perfeitinha

47253
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

77226
Oi Tiag?o!! Tudo bem, aqui ? o Vinicius de Teut?nia, coloca minha m?e Sandra Beatriz
Horst da Costa na promo??o Encanto Fm joalheria Esmeralda

14215
Oi bom dia sou Mauri de roca Sales quero colocar minha m?e na promo??o minha Vale
Ouro Maria Terezinha de Medeiros relojoaria esmeralda e encanto FM valeu toca uma
m?sica da banda sentinela passarela

52402
Ol?! Quero participar da promo??o do dia das m?es!Eduarda Bergonci, Progresso, m?e
Luci Maria Bergonci! Resposta: Joalheria esmeralda e Enconto !

56125
Alex. ..Alexandre. .e alexsandro de capit?o queremos botar nossa m?e Adriana friederich
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

73684
Bom dia, Adriano sou Ivanete Marin?s FeilLinke, Lajeado,Quero colocar minha m?e Maria
Noeli FeilL promo??o da Encanto e Relojoaria Esmeralda.Grande abra?os a vcs da nossa
querida r?dio Encanto.

08967
Bomm diaa.Sou LAERSON HENDGES quero colocar minha m?e LONE HENDGES de
CAPIT?O na promo??o MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E ?TICA
ESMERALDA e ENCANTO FM.
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81115
OI Tiagao boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

34536
oi Thiago ? a Cris couto de Lageado quero deixar o nome da minha m?e Rosa couto pra
participar da promo??o da encanto e relojoaria esmeralda

01284
Meu nome ? Vera Maria Teston de Progresso gostaria de por minha m?e Aldair da Silva
na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM

11231
OI Merilin bom dia.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

10303
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

13657
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

92423
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

56808
Bom dia, r?dio Encanto, sou Ivanete Lajeado toca m?sica do Gustavo Lima.. quero
participar da promo??o dia das m?es da Relojoaria Esmeralda , minha m?e Maria Feil.

09056
Tiagao..boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

14130
Filha Raissa KAUANY KAFER VIEIRA MAMAE LUCIANE ISABEL CRISTINA KAFER DE
ARROIO DO MEIO. MINHA M?E VALE OURO. JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO
FM

55304
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

58611
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

18794
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

67486
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

30349
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

79375
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

41256
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

91509
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

58235
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

82617
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...
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31494
Ol? sou Jeferson Eckhardt de Arroio do Meio e quero inscrever minha m?e Ademilde
Eckhardt da promo??o da encanto FM e joalheria esmeralda

54012
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

24001
Boa noite Tiagao! Quero escutar a musica do Pinfloid. Coloca minha esposa Lenise Auler
na promocao do dia das Maes da joalheria esmeralda e encanto. Lajeado.

78748
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

31238
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

38217
Boa tarde sou o Eduardo sulidario de encantado queria botar minha m?e na promo??o
minha m?e vale ouro da encanto fm e joalheria esmeralda minha m?e ? a leda sulidario

31150
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

87364
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

11901
Ol?.. sou o Diego Fontanive de lajeado.. quero colocar minha m?e F?tima Fontanive na
promo??o vale ouro.. quem da ? joalheria esmeralda e Encanto fm

40118
Sou Igor fontanive de lajeado quero colocar a minha m?e F?tima Fontanive na promo??o
minha m?e vale ouro.. Quem da ? joalheria esmeralda e encanto fm

68480
Edirleine Freitas da Siva Encantado RS Francisca Freitas da Silva *Quem d? um vale-joia
de R$1500,00 para sua m?e? - Joalheria Esmeralda e Encanto

41403
Boa tarde! Aqui ? a Valentina Rodrigues da Silva de Arroio do Meio e quero participar da
promo??o do Dia das M?es da Joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e ? a Eliane
Rodrigues da Silva

79711
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto.fm e joalheria esmeralda vcs s?o top sou o Andrew
Henrique Nunes Jorge

56741
Eduarda thais scherer do Jardim do cedro quero colocar minha m?e Elaine loraine kollett
na promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

55060
Bom dia enconto M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s quero participar da
promo?ao do dia das m?es com com joalheria esmeralda e encanto minha m?e se chama
Iva de freitas de bela vista do f?o marqu?s de souza ??

72134
Boa tarde Encanto !!!sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria Esmeralda o nome da minha m?e ? Viviane Ott
????

13550
Leonardo Bergmann de canudos do vale e a Marli Bergmann quem sorteia um vale-joia de
R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto

64117
Oi quero colocar minha m?e na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro e quem da
esse super presente ? ENCANTO FM E JOALHERIA ESMERALDA o nome a minha m?e
? Orvani Elauterio de Estrela, sou Darl?ia Carine Gay ??

86264
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

68854
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????
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22729
Bom dia ,M?rcio Rech de Lajeado quero colocar minha m?e Del?zia Cruz na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro ,Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

05058
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

36340
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

69632
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

35408
Oi bom dia ? o Bruno zenatti gostaria de participar da minha m?e vale ouro o nome dela ?
Sandra zenatti encanto e joelharia esmeralda

15716
Bom dia, quero colocar minha m?e Evoni Back Wust na promo??o da m?es . Luciane
Carine Wust de Lajeado, Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto FM.

10888
Bom dia ? andreia fagundes de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro Loreci fagundes joalheria esmeralda e encanto obrigado

26918
Sou Victor ricarttis minha m?e ,Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!

73951
Sou vit?ria de Borba minha m?e Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado ,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!!

93506
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto e joalheria esmeralda vcs s?o 10 sou andrew Henrique
Nunes Jorge

58413
Boa tarde ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ? 1000

27963
Bom dia! Quero participar da promo??o do dia das m?es... O cora??o da minha m?e vale
ouro! Promo??o Encanto FM e Joalheria Esmeralda!

17508
Boa tarde gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha mae vale ouro e quem
da o presente eh Encanto fm e loja Esmeralda. Sou Shauam Antony Eckert Siebra. E
minha m?e Evelin Emanuele Eckert de Lajeado.

37161
Boa noite encanto sou a Tain? dos santos de Lajeado p?em minha mae S?nia Friedrich na
promo??o minha m?e vale ouro da esmeralda e a encanto

59202
Oi eu sou a Djenifer de marques de Souza quero colocar minha m?e Rejane de Castro na
promo??o minha M?e Vale ouro ?tica esmeralda

55725
Ol? dia! Sou vit?ria Gabriela de Borba quero homenagear minha m?e VANESSA DE
F?TIMA RICARTTIS, A ENCANTO E JOALERIA ?TICA ESMERALDA!!!

68312
Boa tarde.Aqui ? o Vilson Jandir Storck quero por a minha M?e na promo?ao ,o cora?ao
da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

46566
Bom dia!! Sou Geovana Prates Kersting, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates.
A resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

67627
E a Francine Joris bota a minha m?e Renata Schneider de roca sales minha m?e vale
ouro patroc?nio encanto fm e joalheria esmeralda

15046
Bom dia Adriano !!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es da encanto FM e joalheria Esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

14065
Sou Rafael Maziero de Colinas e quero participar da promo??o quem da mais j?ias pra
sua m?e, resp encanto FM e joalheria esmeralda, pra minha mae Fabiana Maziero...

49834
Sou joao vitor da rosa nascimento Queria colocar a minha m?e camila oliveira da rosa
nascimento na promo?ao da joalheria esmeralda e encanto fm

70807
Bom dia ..sou Marcos Linke Links de S?o Bento..quero colocar minha m?e Anita Flores
linke na promo??o ?tica e relojoaria Esmeralda e encanto na promo??o quem da um vale
brinde de 1.500 reais

04895
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.
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66892
Bom dia ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e vale
ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ?SA PARCERIA ? 1000

84357
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

69013
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

53156
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

53211
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

91742
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

58215
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

89552
Sou Franciele Dammann quero colocar minha m?e Andr?a Dammann na promo??o o
Cora??o da minha m?e vale ouro, da joalheria Esmeralda e Encanto FM

61374
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

93624
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

05268
Sou Daniel Henrique de cruzeiro do sul Tenho 8 anos queria colocar minha m?e Joice Keil
na promo??o Resposta joalheria esmeralda e encanto FM

72263
Oii ? a julia Stacke e quero participar da promo o coracao da minha mae vale ouro , quem
da essa promo ? a encanto fm e esmeralda

20542
Boa tarde, ? Roberto Ledur de estrela, coloca minha esposa Jordana canan de lima na
promo??o do dia das m?es ,joalheria Esmeralda e Encanto, valeu abra

79220
Boa tarde !!??sou Viviane Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e
vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Edite Ferreira obrigada! ????

65769
Bom dia!! Sou Guilherme Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

78955
Sou Vin?cius windberg de Lajeado, quero colocar a minha m?e vanderleia scheibler na
promo??o da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

07184
Eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio dos dias das m?es da joalheria esmeralda.obg

83277
Quero colocar minha m?e janice johner na promo??o minha m?e vale ouro abra?o
Janaina johner radio encanto e joalheria esmeralda

16117
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

66386
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

39003
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

84430
Merlin eu maria aler de cete anos querro clca minha mae Lenise auler de laj na prm o
coracao vale ouro cm a relogoaria esmeralda e a encanto.

12952
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

06630
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

27999
Oiii.Sou ALINE GODOY quero colocar minha m?e MARLISE GODOY de TRAVESSEIRO
na promo?ao MINHA M?E VALE OURO com JOALERIA ESMERALDA e ENCANTO FM.

20696
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado
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42696
Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e vale ouro.Daniele fuhr de
estrela.Mae Dirci Maria fuhr. Joalheria esmeralda e encanto fm.?

22756
Boa tarde Merlin s? na faxina aqui e no som da encanto FM quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e r?dio encanto FM m?e Ilse Miller ? a Jandira
Ruschel de Santa Clara do Sul bjs????

91503
E colocar minha m?e Clarice Becker. Lajeado na promo??o minha m?e vale ouro quem da
encanto FM e joalheria Esmeralda

47592
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

89648
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

75860
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

42805
Bom dia!! Sou Gabriel Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

29072
Promo??o dia das m?e o nome da minha m?e e Marlene Petry e o meu ? Kau? J?nior
hentges Radio encanto FM e joalheria esmeralda Arroio do Meio

08348
Bruna Moraes Spegiorini colocar minha m?e Scheila fabiane moraes spegiorini no sorteio
minha m?e vale ouro joalheria esmeralda encanto FM

01020
Boa tarde encanto sou a Tain? de Lajeado p?em minha m?e S?nia Friedrich na promo??o
do dia das m?es dos 1.500,00 da esmeralda e encanto

18625
Oi tudo bem? Inscreve minha m?e L?cia de Moraes Fumagali promo??o o cora??o da
minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigada ?mily Moraes da
Rosa Ven?ncio Aires

69723
Oi M?rilin coloca a minha m?e Joseane Lassen Polis na promo??o o cora??o da minha
m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda, filhas Emily e Esther Polis, Lajeado ,
telefone 997441872 bjosss ????

94645
Oi sou a Djenifer Ta?s de Castro Busch de Marques de Souza quero colocar a minha m?e
na promo??o dia das m?es otica esmeralda quero ouvir Eduardo Costa olha a

23893
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

41987
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

15187
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

03114

Oi Boa tarde gostaria de me escrever na promo??o e minha m?e miga beb? ? pequena s?
podia ser ? encanto e joalheria esmeralda aqui ? a luciane Casagranda franchini ? minha
maezona?Maria Barrosi casagranda liga alegre caravagio mu?um telefone 051996073671
bjs e uma boa pascoa

07756
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

94143
??sou wellinton erick de Araujo padilha gostaria tambem como o meu irmao colocar o
nome da nossa mae na promocao da Esmeralda e encanto fm.Maria Julia de Araujo
padilha.998865541.lajeado

10298
Cleomar Avila de Lajeado colocar minha mae Ortenila Avila que o cora??o dela vale ouro
da promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto F M

91034
Bom dia Meu nome ? Ruan tenho 8 anos sou de Estrela quero coloca minha mam?e na
promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM Nome da minha m?e
? Eliziane Queiroz da silva bjo p vcs n?s estamos sempre escutando a r?dio do

10261
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??
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76684
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

30037
Quero participar da promo??o das m?es...o cora??o da minha m?e vale ouro....uma
promo??o da encanto FM e joalheria Esmeralda....meu nome e Gustavo Rauber pra minha
m?e Denise Isolete Appel

94691
Eu Raffael Xavier de Aquino gostaria de inscrever minha m?e Fabiana Xavier na
promo??o do dia das m?es De Lajeado Esmeralda e Encanto FM

89637
O nome da minha minha e glaci FERREIRA e meu nome e ALEXANDRA FERREIRA O
cora??o da minha m?e vale OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO fm

36668
Oi quero colocar minha m?e Leila Pazini pra participar da promo??o dia das m?es. E
quem d? o presente ? joalheria esmeralda e Encanto FM... Ariella Pazini Viegas...

87553
Quero colocar minha m?e Rosa Formehl no sorteio, quem te da um present?o no dia das
m?es? A resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm- Roseli Formehl -Lajeado??

17636
Juliana C. D. Quanz quero colocar minha m?e Neusa Algayer para participar da promo??o
Dia das M?es com Joalheria Esmeralda

57364
meu nome e thomas jeferson de castro so de lajeado nome da minha mae juliana fatima
da silva promocao relojoaria esmeralda e encanto fm

30250
Sou Francyele da Silva Nunes da cidade Guapor? nome da minha m?e ? Diolene da Silva
Nunes patrocinador Joalheria Esmeralda e Encanto

40393
Oi. Posso colocar o nome da minha ma? na promo?ao dia das ma?s. Ana Maria Deconto
de Mu?um. Res joalheria ESmeralda e encanto fm. Obrigado.Meu nome ? Elisabeth
casagrande

48868
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

77842
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

30042
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

24728
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

94449
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

72847
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

53801
Boa tarde, quero participar da promo??o minha m?e vale ouro Luciane Carine Wust de
Lajeado . Resposta joalheria Esmeralda com Encanto FM.

02798
Bom dia gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro sou Adriani Wust de
Lajeado. Resposta joalheria ESMERALDA COM ENCANTO FM

73868
Filhos: Arthur e Davi Bertoglio.... M?e: Renata Bertoglio....de Lajeado Cora??o da minha
m?e vale ouro. ?tica esmeralda e encanto fm

72426
Oi meu nome ? lucas k.squero colocar m mae na promocao coracao da minha mae
marilene Terto vale ouro joalheria esmeralda e rd encanto

72521
Jonathan Avila de Lajeado colocar minha Mae Keli na promo??o cora??o vale ouro da
Encanto FM relhojearia Esmeraldas

68513
Bom dia Adriano quero colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda,

96320
Sou Claudia Lidiane dos Santos moro em Teut?nia minha m?e Ant?nia Marlene pena dos
Santos encanto e joalharia esmeralda

14509
Oi, meu nome ? G?ssica, coloca minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda

83701
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.
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99434
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

22266
O coracao da minha mae vale ouro! Willian bouvie mae Vanderleia de fatima bouvie
Encanto fm Joaleria e otica esmeralda dele dale tricolor

77844
Oi sou a Daviane Endler de Roca Sales quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria esmeralda e encanto fm

09733
Oi sou Daniele Endler de Roca Sales e quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria Esmeralda e Encanto FM

13300
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

88105
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

86417
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

43338
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

82797
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

76055
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

80006
Ola sou Estela cristiane dos Santos de Forquetinha quero participar da promo??o do dia
das m?es da joalheria esmeralda e encanto fm em nome do meu filho Jo?o Pedro do
Prado.brigada

70350
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

37371
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

00601
Bom dia eu a francieli de cinco anos quero escr a miha mae lenise na prm minha mae vale
ouro coma relogearia esmeralda ea encanto .sou de lajeado.

34084
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

86239
Meu nome ? nelcindo Nunes de Oliveira quero participar d? promo??o minha m?e Vale
Ouro d? relojoaria s ?tico esmeralda coloca Franciele Ta?s da Silva Oliveira

78444
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

10968
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

72893
bom dia eu quero colocarminha esposa na promo??o dia das m?es cora??o da minha
m?e vale ouro com parceria da esmeralda e encanto fm

36974
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

64770
Bom dia ! Sou Lisnei Juliano Winter de Teut?nia e nome da minha M@E ? Dalia Post
Winter . Promo??o da ?tica Esmeralda e Encanto FM

10842
Bom dia , queria participar da promo??o dos dias das m?es minha m?e vale ouro em
parceria com a rejoalheria Esmeralda e Encanto Fm.

37196
Bom dia , sou a Luciane Beatriz Feldens de Colinas tb quero participar da promo??o do
dia das m?es ?tica esmeralda . Liria Lammers no.e da mamis

48213
Oi Tiago quero colocar minha m?e Adelaide Royer na promo??o cora??o d m?e Vale
Ouro, d encanto e joalheria esmeralda, ? a Rosimeire Royer d canudos do Vale!

79356
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

33517
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm
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62722
Bom dia kauane paulus de lajeado, coloca mamae marioli paulus na promo das mamaes,
encanto fm e joalheria esmeralda. Toca uma turma do pagode

63057
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

32952
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

84988
Bom dia ? Adriana dos santos de S?o Jos? do Herval quero colocar minha m?e na
promo??o das m?es joalheria esmeralda e encanto fm.obrigado 054 996217359.

40902
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

42685
Marcio miguel de borba / m?e Sirlei de borba : cidade lajeado promo??o quem da vale ?
Encanto e joalheria Esmeralda

98289
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

29007
Bom dia teta ? o marcos capitanio de mu?um qero escrever minha m?e iraci capitanio n?o
promo??o joaleria esmeralda encanto fm aqele abra

29103
Patricia ang?lica wathier Da minha m?e - Maristela Alves Pereira Cruzeiro do sul -
Resposta - joalheria Esmeralda e Encanto

41627
Bom dia Eloi cossul de roca sales coloca minha m?e Ilone Cossul na promo??o minha
m?e vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm

11804
Oi sou Aline de Teut?nia. Quero colocar minha m?e Neide Fritscher na promo??o do dia
das m?es. Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

05158
Oi meu nome ? Ereni Maria Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e joalheria Esmeralda. N? da minha m?e ? Eva da Silva Bello

21634
Ivandro toniolo nome da m?e Ivone m. P.toniolo putinga rs que t? dando ? radio encanto e
joalharia esmeralda

82155
Quero participar da promo??o: ?Quem sorteia um vale-j?ia de R$ 1500,00 para sua m?e?
Resposta: JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

59005
Boa noite eu Ariae Souza Queria escrever minha m?e Ana leticia de Souza de Lajeado na
promo??o da ?tica Esmeralda com encanto efieme

82756
Oi encanto .. Sou Tatiane Sulzbach de fazenda vilanova quero colocar minha m?e na
promo??o da joalheria esmeralda e encanto FM minha m?e Maria Madalena Sulzbach

32935
Ooi aqui ? a Katieli da Silva Kollet quero colocar minha M?e Erenilda da Silva no sorteio
da Joalheria Esmeralda. Cidade: Arroio do Meio

45245
Oi meu nome ? Bruna Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da Encanto
FM e Joalheria Esmeralda.

61200
Oi Thiago aqui ? a Bruna Pechoto Wermann coloca a minha m?e Katia Eliane Pechoto na
Promo??o joalheria Esmeralda e a Encanto FM de Bom Retiro do Sul um beijo para todos
voc

97062
Gabriel Grave de Teut?nia, quero colar minha m?e Marlene Grave na promo??o, com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda

56213
Bom dia leonici bomm de lajeado coloca minha mae Teolina bom na promo?ao minha mae
vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm . manda uma musica pro meu noivo eloi cossul
de roca estamos matiando na escuta da encanto

34036
Maria Eduarda da Silva de Estrela, o cora??o da minha m?e vale ouro! promo??o Encanto
FM e relojoaria Esmeralda o nome da minha m?e ? Ivete Locatelli da Silva.

20983
Viviane Kunzler.MAE noely da silva lajeado Igrejinha Quem te d? um vale presente pra
sua m?e R:?tica esmeralda e ENCANTO FM

09785
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

44879
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.
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58180
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

57998
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

24236
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

91698
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

20720
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

87293
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

24651
Bom dia gostaria de participar da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro com encanto
FM e joalheria esmeralda minha m?e Celita Grunewald eu sou Ol?via Grunewald somos
de Lajeado

05709
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

28196
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

67336
Merlin eu neuriauler de laj querro escr a minha mae vale ouro a Silvia auler de lj na prm
relogearia esmeralda ea encanto.

03998
Oi meu nome ? St?fani Garcia e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e j?aleria Esmeralda. Nome da minha m?e ? Ereni Maria Bello

57203
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

96440
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

45626
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

69008
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

01599
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

67260
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

51164
Aqui ? a brenda quero escrever Min a mae ? Luciane Casagranda franchini liga alegre
caravagio mucum Esmeralda e Encanto FM

00450
sou Rafaella Scheidt e quero colocar a minha m?e Clarice Peroraro na promo??o de m?es
joalheria esmeralda somos de Encantado

26266
Oi Jonathan Avila gostaria de colocar minha mae na promo??o minha mae vale ouro
Relojoeira e Esmeralda Encanto F M

33920
Oi bom dia... Quero participar da promo??o dia das m?es... Quem d? esse presente lindo
? joalheria esmeralda... Leila Pazini bom retiro do sul

33385
Meu nome ? Roseli Teresinha da Silva. Sou de lajeado e a m?e ? Ad?lia Maria da
Silva.....resposta. Esmeralda e EncantoFM ????

71512
VIviane Vianini 51996168552-Arroio do Meio/RS M?e: Juraci Maria Santin Vianini
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

95121
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

30447
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

27725
Ola eu maria auler querro escr a minha mae lenise auler de laj minha mae vale ouro com
arelogearia esmeralda ea. Encanto.
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29215
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

64484
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

48709
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

39000
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

06890
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

96998
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

33600
Bom dia encanto sou de estrela eu queria botar minha m?e para participa??o da
promo??o relojoaria Esmeralda Encanto FM nome da minha m?e Noracilda Alves da Silva
e o meu nome ? Adair

98589
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

17719
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

20894
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

23240
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

23428
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

49090
Ol? sou Adriana scheibel quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale Ouro,
com a joalheria Esmeralda e Encanto FM. Nome da m?e ? Idalina Schmidt. Bjs Meri

90577
Oi sou Eduarda Sauter ? quero botar minha m?e iliane Zanon na promo??o do dia das
m?es. Joalheria esmeralda e Encanto FM

27427
Oii quero colocar minha m?e Silvane Maria Alf na promo??o do dia das m?es, Encanto FM
e joalheria Esmeralda, Lovani Hilgert de Arroio do Meio...

06294
Oi sou Isadora Horn Severo de Lajeado e quero colocar minha M?e Carla Horn na
promo??o Joalheria Esmeralda e Encanto FM . 982560909

87018
Bom dia ?? Nara Bruxel quero colocar minha m?e na promo??o do dia das m?es Encanto
FM Relojoaria esmeralda Liana Majolo

73053
Oi encanto Vit?ria paludo Nova Brescia quero participa da promo??o do dia das m?es com
joalherias esmeralda e encanto FM m?e Viviane Paludo t 983117955

75303
Aqu? ? Alicia de Cruzeiro, coloca minha m?e Jaqueline Alves na promo??o dia das m?es,
relojoaria esmeralda.

88617
Vivi kerber m?e LEONICE kerber 51 995318715 Quem me da um presente do dias das
m?es joalheria esmeralda e Encanto FM. ?? Merlin

40314
Oi Maiana!!! Boa noite! Quero participar da promo??o do dia das m?es da encanto FM e
joalheria Esmeralda sou Viviane Ott de Encantado e minha m?e ? Edite Ferreira ????

26467
Ortenila Avila de S?o Bento queria me colocar na promo??o meu coracao vale ouro
Relhojearia Esmeralda Encanto F M
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89067
Boa tarde!!! Meu nome ? Manoel gostaria de que colocasse a minha m?e na promo??o da
joalheria esmeralda. Nome da minha m?e Sofia Muller do Nascimento

66581
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

60387
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

22453
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

38093
Tain? Mattuella de Imigrante, m?e Lizani Johann, quem da um vale joia para a m?e, ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

55509
Oi....sou a Elizabeth pinheiro.minha m?e. E Ledoina pinheiro...promo??o encanto e
relojoarias esmeralda...minha mae vale ouro. .????

52900
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

65819
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

84724
Bom dia encanto. ..quero colocar minha m?e Maria Natalina de C. Faleiro na promo??o
joalheira Esmeralda e Encanto Fm....Maril?ia Faleiro. ..Ven?ncio Aires

17385
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

14529
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

23725
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

26749
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

21419
Oi ? a Raquel moreirade lajeado quero colocar minha m?e Marisa moreira na promo??o
joalheria esmeralda e encanto fm valeu sempre na escuta

20724
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

60350
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

20009
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

81245
Juliano Quanz quero colocar minha m?e Claudete Quanz na promo??o Dia das M?es com
Joalheria Esmeralda

43249
ALEXANDRA FERREIRA, quero participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO FM

61872
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

30336
Oiii bom dia ... eu sou a Clarice Correia de Cruzeiro quero participa da promo??o Joalheria
Esmeralda minha m?e vale ouro... nome da m?e idroilda Maria Correia ?????

33827
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

89300
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto
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36630
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

20845
Bom dia z? e rafa.. sou Henrique coloca minha m?e na promo?ao coracao vale ouro..
joalheria esmeralda encanto fm Cleci maria corso da concei?ao se der toca timbre de
galo????

62353
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

11933
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

09462
Janei Muniz e Iraci Simoni de Roca Sales quero participar dos dias das m?es , com
Joalheria esmeralda e Encanto fm

38400
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

98530
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

98788
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

07342
Sou Thiago Scheidt quero cadastra minha m?e Clarice pegoraro sou de encanto e
joalheria esmeralda um abra?o boa pascoa

54298
Oi bom dia sou a Taty de estrela j? deu o sorteio da promo??o de dia das m?es da
joalheria esmeralda

73884
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

73161
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

39022
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

91269
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

87690
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalharia
esmeralda

18019
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalheria
esmeralda

09110
Bom dia quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM e
joalheria esmeralda. Minha m?e laini schmitz bruinsma. Tiago augusto bruinsma de
lajeado.

83472
Gostaria de por minha m?e Edi stroher de Souza na promo minha m?e vale ouro com
joalheria Esmeralda e ENCANTO FM aqui ? o Mateus Stroher de Souza

78370
Gostaria de colocar minha m?e Iraci Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

29119
Oi sou jeisimara Antunes quero colocar minha m?e no sorteio Minha m?e vale ouro
joalheria Esmeralda Encanto nome dela. Nelci Antunes

21916
O cora??o da minha filha vale ouro m?e dienefer de lima santos mora em teutonia
joelheria esmeralda e encanto

59615
Teta ? o repolho toca surto de amor e p?e minha m?e iraci capitanio na promo??o joaleria
esmeralda encanto fm marcos capitanio de mu?um

72369
Ezequiel Francisco Vieira. Inelde fatima rodrigues de encantado. Resposta? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.
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83789
Oii aqui ? a Nicole coloca minha mam?e Noeli de souza na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda

89951
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

06196
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

73090
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

26581
Nome: Elizete Fachini Cidade: Capit?o Nome da m?e: Nilse Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

27042
Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. O nome da m?e ? Nelsi dullius Crueiro do Sul. E o nome da filha
? Tacia caroline dullius. Obrigado .??

35443
Gean Marcos schuck de Capit?o, o cora??o da minha m?e vale ouro, Encanto FM e
joalheria Esmeralda. M?e Isolde Schuck

38515
Promo??o O cora??o da minha m?e Vale ouro Quem d? um vale j?ia de 1500 ? a
Joalheria Esmeralda e Encanto Mathias Henrique Scherer - Lajeado e o nome da minha
m?e ? Veridiana Dreifke

36505
Bomm diaaa! Quero participar Promo??o Dia das M?es! Resposta: R?dio Encanto e
Joalheria Esmeralda!!!?? Nome da M?e e presenteada: Leonizia Diel quem est?
mandando: Ros?ngela Diel. Brigaduu!!!

38111
Meu nome ? Fernanda Sippel e quero colocar minha m?e na promo??o da Encanto junto
com a esmeralda. Nome dela ? Nadir Sippel

76915
Coloca a minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda. O cora??o dela vale ouro, ? a G?ssica quem manda??

35035
Oi, coloca minha m?e Vera Maria Teston, de Progresso na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda. ? a G?ssica que manda??

07360
Bom dia gostaria de participar da promo??o o cora??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. Meu nome ? Nat?lia Marmitt e minha m?e se chama Ol?via
Grunewald. Somos de Lajeado

75704
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

56019
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

14703
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

30002
Oi meu nome ? jeismara quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria
Esmeralda e a r?dio Encanto nome da minha m?e Nelci Antunes de Teut?nia bairro
Canabarro

29903
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

87864
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

69025
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM meu nome ? Gilmar Teston de Progresso

21173
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

75554
Boa tarde, quero perticipar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria
Esmeralda e Encanto.



Nome Nº Promocional Resposta

31773
Oi sou laura brembatti quero partisipar da promosao minha mae vale ouro da joaleria
esmeralda e encanto sou de doutor ricardo A mae leodete brembatti

84665
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

15246
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

17562
Daiana jesecleide Kraemer de Lajeado ..minha m?e Eli Kraemer na promo??o joalheria
Esmeralda e encanto FM

13785
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

37163
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

77178
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

86154
Bomdia merlin eu ana auler de laj querro escr a minha mae vale ouro com arelogearia
esmeralda ea encanto.

20953
Oi, gostaria de colocar minha m?e Hedi M?ller na promo??o da Encanto FM e joalheria
esmeralda, Claudete Lenhardt de Forquetinha

67129
Jennifer Ariele Bender , Lajeado-rs, nome da m?e Fernanda Fabiana Bender Joalheria
Esmeralda e Encanto ????????????

92351
Gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro com Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda pois sou m?e de dois anjos . Isabel Cristina Schmidt DE LAJEADO. 985963937

94043
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

19394
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

29487
ol?!!! Quero participar da promo??o Minha m?e vale Ouro. A resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM. Sou o Jonas Henrique Gossmann de Canabarro Teut?nia e
minha m?e ? Andr?ia Gossmann.. Grande abra?o.

55899
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

67599
Ta?s Maria Schaurich de Teut?nia Quem vai dar esse present?o ? a encanto e ?tica
esmeralda Nome da m?e Neusa Maria Schaurich

09142
Quero colocar a minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro encanto FM e joalheria
esmeralda.

90935
Coloca minha m?e Aldair da Silva na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

74960
Oi quero participar da promo??o cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria
esmeralda sou Clarice kern e minha m?e ? Maria Eva da Rosa Silva somos de lajeado

84846
Boa tarde ? a Dora almansa .queria colocar minha mae na promocao da joalheria
esmeralda nome dela Dirce goncalves almansa . Sou do montanha lajeado

46954
? a Daniela Martins Pereira, quero colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda, minha m?e Eva Martins Pereira.

89663
Oiiisou a Naty estrela Quero participa da promo minha mae vale ouro joalheria esmeralda
Valeria Regener Theisen

14849
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e relojoaria
Esmeralda , sou a Kamily e minha m?e ? Janete Seidel de Alto Conventos Lajeado

76858
Bom dia queria participar d promo?ao d dia das maes cm encanto fm e joelharia
esmeralda nome d minha mae e Neudir caussi emeu marcia

77527
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e Joalheria
Esmeralda... Nome da m?e: Grasiela Salton Ames quem pede ? a filha:Thavany Luiza
Salton Ames de: Capit



Nome Nº Promocional Resposta

83874
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda,
Encanto FM, meu nome ? M?rcio Valdir Ohlweiler, o da minha m?e ? Marlene Sprandel
Ohlweiler, de Teut?nia, obrigado.

98031
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda
Encanto FM meu nome ? Rafaela Vit?ria Almeida Ohlweiler, o da minha m?e ? Cleusa
Almeida Ohlweiler, de lajeado, obrigada

53082
E quero participar da promo??o cora??o de m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda
e R?DIO encanto Fm. O nome da minha m?e ? Sonia Daltoe e o meu ? vit?ria Daltoe de
capit

15648
Livania Meotti De Mu?um Queria presentear minha m?e deonesta com joalheria
esmeralda e encanto fm

37224

Bom dia Deise Cruzeiro do Sul quero participar promo??o dias das m?es e loja esmeralda
. M?E tr?s letras que devine dedica??o ,amor ,carinho e um amor incondicional dedico a
minha m?e Maria Zalete da Silva so descobrimos o valor de uma m?e quando geramos
um filho tmb sou m?e minha filha Melissa Scheibel tmb faz quest?o que eu participo da
promo??o porque mere?o.encanto melhor r?dio do Vale .

30895
Quem da um vale J?ia de R$ 1.500,00 para a minha m?e ?: ENCANTO E JOALHERIA
ESMERALDA !!

54787
Thomas Jeferson de castro De lajeado m?e Juliana fatima da Silva Relojoeira esmeralda e
encanto fm

51532
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

68059
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

31965
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

37687
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

89012
Ooi quero participar do sorteio de dia das maes com encanto fm e joalheria esmeralda, pra
minha mae elenice bortoncello??

99095
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

30039
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

83056
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

92806
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

49433
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

12543
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

25032
Lilian Cerveira de Estrela 981070417 promocao dia das maes tbm joalheria esmeralda e
encanto ...mae salete marques

05332
Bom dia Encanto queria botar a minha m?e na participa??o de da relojoaria Esmeralda
Encanto FM nome da minha m?e no Cacilda Alves da Silva e o meu nome e Adair de
estrela
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80142
Bom dia enconto quero participar da promo?ao do dia das m?e com joalheria esmeralda e
encanto. M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s ??

34175
Bom dia...quero participar da promo??o minha m?e vale ouro..com joalheria esmeralda e
encanto... Ana paula schuster rodrigues e mam?e Claudete Schuster de Estrela

55102
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

19022
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

43222
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda Pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

44765
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

33871
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

20081
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

22293
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

17745
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

18112
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

75375
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

33394 Oi eu sou a Bianca e queria participar do minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda

55337
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

13123
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

64289
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

10124
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

64656
Aline Fronchetti Mu?um M?e: Sirley Brino Fronchetti Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

32348
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

02344
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

21361
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

41185
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires
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32383
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

04417
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

81817
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

87150
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

97103
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

93199
Quero participar da Promocao o coracao da minha mae vale ouro Joalheria esmeralda e
encanto Fm

83418
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

52206
?Quem d? um vale-joia de R$1500,00 para sua m?e?? RESPOSTA: Joalheria Esmeralda
e Encanto.

12221
Ol? gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda Encanto
FM meu nome Cleusa Almeida Ohlweiler da minha m?e Irene de Almeida, Lajeado.??

26641
Bom dia .....o cora??o da minha m?e vale ouro...encanto FM e joalheria Esmeralda v?o
dar esse present?o pra minha m?e...sou Gustavo Rauber de Lajeado pra minha m?e
Denise Isolete Appel...

96972
Coloca minha m?e na promo??o de dia das m?es, a resposta e joalheria esmeralda.
Minha m?e se chama Maria Olivia de Almeida

46722 ?Quem sorteia um Vale-Joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria esmeralda e
encanto

19265 Quero participar da promo??o dos dia das m?es, patroc?nio relogiaria Esmeralda.

63838
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic. Canoas. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

94641
Quero participar da promo MINHA MAE VALE OURO!!!!!! ???? Joalheria Esmeralda e
Encanto Fm.

97233 Boa noite, minha mae leodete maria brembatti vale ouro, joalheria esmeralda e encanto.

20172
Quero participar do sorteio de dia das m?es da encanto e joalheria esmeralda. Sou a
Jaqueline Cordeiro e minha m?e ? Elisabeth Riefel. Somos de Lajeado

07765
Erik milani coloca minha m?e na promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda sabrina
milani de lajeado

Maria Eduarda da Silva de Estrela 61522 O cora??o da minha m?e vale ouro! Promo??o Encanto FM e relojoaria Esmeralda

30297
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bruna
Elisa Mallmann. Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

72422
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic nome da m?e. Filho Jo?o mallmann claic. Canoas

93871
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bernadete
v.mallmann.Estrela. Nome da m?e THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela

72387
Oi Merlin coloca a minha filha Esther Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

74766
Daniel Lu?s Gall Pereira Lajeado Adilce gall Resposta: joalheria esmeralda e ncanto FM
??????

15232 Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria Esmeralda

13572
Bom dia ..quero colocar minha mae no sorteio do kit da joalheria
ESMERALDA...ab?s.claudete de sao bento..

07150
Bota minha mae no sorteio do dia das mae .sandra maria bizarro. Esmeralda e encanto.
Flavio.
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19649
Oi Merlin coloca a minha filha Emily Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

47564
Queria participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria esmeralda...nome da
minha m?e ? Josefina Secco somos de Il?polis

88967 Samuel Carlos Kern e Valdeci Kern Lajeado. Encanto e joalheria esmeralda

36610
QUEM D? UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 PARA A SUA M?E? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO Raquel Cristini Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?E: Eloisa
Rosana Ulsenheimer

06588
Quem d? um vale-joia de R$1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto FM
Fernanda Francieli Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?e: Eloisa Rosana Ulsenheimer

76117 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

33714
Quero participar da promo?ao minha m?e vale ouro , joalharia esmeralda e encanto fm ,
Leonara valin ,Mu?um

99788 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

59536
Bom dia quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo bjs

85921
Bom dia!Quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo meu nome Jaqueline Fabris Goncalves de Nova
Br?scia obrigada bjs ??

86177 Caroline Kappes Lajeado Lisane Kappes Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto Fm ??
82893 Flavio bizarro de Estrela.sandra maria bizarro..joalheria esmeralda e encanto fm. Abra

58103
Quero participar da promo??o dia das m?es..com Joalheria Esmeralda e Encanto... M?e
Ana Paula Schuster Rodrigues e filha Thaila Cristina Rodrigues de Estrela

32899
Oii, quero participar da promo??o dia das m?es joalheria esmeralda. Sou Ana Paula Haas
Renner de Westfalia. Minha m?e Sigrid Juliana Haas.

02159
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

21942
O cora??o da minha m?e vale ouro encanto Fm e joalheria esmeralda sou a Vanda turatti
de Encantado quero escrever minha m?e Jurema MARIA RUSIM TURATTI.

97734
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

19175
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

17907
Meu Nome ? Ot?vio Pedroso Minha M?e Vale Ouro Joalheria Esmeralda E R?dio Encanto
FM, Rosilene Alvariz, Roca Sales (51) 984168646

04567
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

80697
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

48204
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

76989
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

74569 Cora??o da minha m?e vale ouro encanto FM e joalharia esmeralda

20592
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela. Bernadete v.mallmann.Estrela

51755
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
Bernadete vognach mallmann estrela. C?sar Augusto mallmann. Estrela

89801
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Camila m.claic.canoas.
Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

34165
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Jo?o mallmann claic.
Canoas. Nome da m?e Camila Mallmann Claic. Canoas
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58906
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Bruna e.mallmann.
Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

09451
Oiii quero participar da promo??o Encanto e joalheria Esmeralda Iv?nia Pinto Minha m?e ?
Iva Pinto Lajeado

81729
Oi teta me p?em na promo??o dia das m?es da joalharia esmeralda e encanto FM ?? ?
Ana Paula Dalmoro de jacarezinho encantado

47873
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

46062
Oi sou Ivani, quero participar do sorteio da jualeria esmeralda e encanto FM minha m?e ?
Neusa do Nascimento Lopes

88318
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

23991
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani Bender Cogo -Lajeado

79777
Cora??o da minha m?e valeu ouro, encanto fm joalheria esmeralda. Nelsi cecilia
mallmann....... mariano mallmann, Lajeado ....

88107 Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria Esmeralda e Encanto.

83527
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda e encanto fm. Nome da
m?e Bernadete vognach mallmann estrela. Filho C?sar Augusto mallmann. Estrela

65698
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm .Enzo
Gabriel muhl,m?e Daniele fuhr

00117
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm.Joao
Miguel muhl,m?e Daniele fuhr

69704
Oi quero participar da promo??o da ?tica e joalheria Esmeralda meu nome ? Suelen
Guarnieri

48592
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro:Joalheria Esmeralda e Encanto. Sou Bia
Schossler Gerhardt. Boa Uni?o Estrela. Minha m?e ? Daniela Cristina Schossler. Estrela.
Obrigada

58221
O cora??o da minha m?e vale ouro Parceria Joalheria Esmeralda e Encanto FM Meu
nome ? D?bora Andr?a Pellenz e o nome da minha m?e ? Clari Tillwitz De Estrela

02604
quero participar da promo??o encanto e joalheria esmeralda o cora??o da minha m?e vale
ouro.mae Cassiane gasparini quem manda gabrieli knob de encantado

50751
Gostaria de participar da promo??o da relojoaria esmeralda MEU nome ? Marcos Linke
Nome da minha m?e Anita flores linke

80163 Patricia hunning estrela sirlei da rosa joalheria esmeralda encanto

47552
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

99338
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

18246
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

52120
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

80036
Quero participar da promo??o da ?tica joalheira esmeralda, encanto FM. MInha M?e Vale
Ouro. Sou Robinson Krumenauer d marques e minha m?e ? Ivete Auler Krumenauer

66451
Quero participar da promo??o das m?es Joalheria esmeralda e a encanto FM Sou Joice
Keil de cruzeiro do sul

29109 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
54606 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

87044
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

80865 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
44407 E quem da esse presente pra gente ? a joalheria Esmeralda e Radio Encanto Fm ????
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21209
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

39771 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
53859 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
02939 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
87645 Quem sorteia uma joia de 1500 reais ?joalheria Esmeralda e Encanto FM

99922
Boa noite. Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto. M?e Aracy
Rodrigues, filha Andr?a Rodrigues Cruzeiro do sul

91258
A? Tiagao queria botar minha m?e na promo??o esmeralda e encanto . Sandra Maria
bizarro.valeu

11636
Quero parcipar da promocao encanto e ?tica esmeralda do dia das m?es Minha m?e e
Evanilda de F?tima Ferreira 998408895 eu sou Luciana Ferreira meu numero e
980546281

79699
Promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e
Aldair da Silva. Vera Maria Teston de Progresso

79365
Cora??o da minha m?e vale ouro, joalharia Esmeralda e encanto fm . Vanice greisang......
Benjamin griesang mallmann

95164
Quero participar da promo??o relojoaria Esmeralda e Encanto FM . dias das M?es, meu
nome Ivani Bender Cogo-Lajeado

45398 Sou de Lajeado Felipe Durand relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha

79483
Quero participar sorteio kit Joalheria Esmeralda Marlise p m?e Nair Encatado Esmeralda e
Encanto FM

64868 Ol? quero participar do sorteio da Esmeralda dia das M?es..

93990
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

37704
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

67473
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

44741
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

17868
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues genro
Reinaldo Rodrigues de Souza

67813
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Andr?a Rodrigues
marido Reinaldo Rodrigues de Souza

92294
Minha mae vale ouro da joalheria esmeralda e Encanto Fm nome da minha mae Cacilda
Borba Alvariz. Roca Sales RS

17207 Coloca minha m?e na promo??o da esmeralda.

86060
Minha m?e vale ouro! Joalheria Esmeralda, Encanto FM, Priscila Elisabeth da Silva Pedro
Henrique Berro Lajeado

44414 Minha M?e vale ouro. Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado

97243
Promo??o Encantofm e joalheria Esmeralda. Meu nome ? Gustavo Bazanella e minha
m?e ? a Lisa Bazanella. Valeu.

52511
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (esposa) Andrea Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

73524
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (sogra) Aracy Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

51849 Minha m?e Vale Ouro joareia esmeralda Ana Cristina verruck da Silva

39556
Minha M?e vale ouro Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado Pedro H. Berro Priscila
Elisabeth da Silva

54389
Resposta:Encanto e joalheria Esmeralda. Mam?e,Jurema Ferreira Frohlich Sou Juliana
Ferreira Frohlich Promo??o dia das M?es..
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96257
Encanto e joalheria Esmeralda minha m?e Franciele Rutzen de Teut?nia me chamo
Manuella Rutzen da Silva

60765 Encanto e joalheria esmeralda
94160 R: joalheria esmeralda e encanto

50117
Relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha zvirtes Felipe Durand de
Lajeado

63704 Joalheria esmeralda e encanto fm
81805 Joalheria esmeralda e encanto fm
50039 Joalheria esmeralda e encanto fm
54962 Joalheria esmeralda e encanto fm

93442
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

29739
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

34328
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

88606 Joalheria esmeralda e encanto

75137

Bom dia para todos n?s e que possamos aprender viver nossos dias como se fossem o
?ltimo de nossas vidas p?s na verdade o futuro e incerto e s? deus tem o controle sobre
ele... quero escrever minha m?e aurora Marques de Freitas na promo??o do dia das m?es
encanto e joalheria esmeralda e eu nas demais promo??es Cleiton de Freitas de arruda
02090389001 lajeado moinhos

13811

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, M?e Marisa
Delazeri. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria
Esmeralda e Encanto FM

53475

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, Marisa Delazeri.
Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

69127
Bom dia, tudo bem? Sou Helo?sa Bettio de Travesseiro/RS. Gostaria de colocar minha
m?e Marin?s De Maman Bettio no sorteio da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO. Quem sorteia um Vale-joia de R$ 1.500,00 para minha m?e ? a Joalheria
Esmeralda e a Encanto.

51516
Olaa gostaria de participar da promo??o: O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO.
Nome: SILVIA PRESTES MATTES . M?e: SULANI MARIA PRESTES . cidade :
LAJEADO. PERGUNTA: QUEM DA UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 para sua m?e?
Resposta: joalheria esmeralda e encanto.

20949
Bom dia. Sou Patrick Possebon, de Arcoverde - Carlos Barbosa, quero inscrever minha
m?e Juliana Zuanazzi Possebon, na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Quem
d? um vale-j?ia de R$1.500 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

13869
Boa noite Quero participar da Promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lorenzo Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome de minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encantooooo

69384
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lucas Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos : Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

06164
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Marlisa Maria Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ?
Gentilha Arossi Fontana: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto
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86591

Ol?, meu nome ? Brenda Schmidt Menezes, de Lajeado, quero colocar o nome da minha
m?e Silvana Schmidt na promo??o minha m?e vale ouro. Resposta de quem d? um vale
compras de 1500,00 para minha m?e ?: Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM. Boa
sorte para minha m?e, bjs turma da Encanto

50579
Oi? encanto bom dia sou Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o
do dia das m?es pra minha m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor que compras
de 1500 reais ? ?Encanto FM e joalheria Esmeralda????

83835
Oi meu nome ? Valentina Wulfing sou de estrela e quero colocar minha m?e na promo??o
do dia das m?es o nome dela ? Gilvane luzia dos Santos Wulfing de estrela e a resposta ?
encanto fm e joalheria esmeralda

27334
Oi me nome ? Andr? Elmo Schwingel e sou de Laje3 quero participar da promo??o
Cora??o de M?e vale ouro. Que dA uma joia Nome da m?e Loiva Irimgartd Schwingel.
quem da a joia ? R?dio Encanto FM e Joalharia Esmeralda.

24103
Ol?, sou a Julia Nunes Pinheiro, de Santa Clara do Sul, filha de Rosalda de F?tima
Pinheiro, gostaria de participar da promo??o: Quem d? um vale-j?ia de R$ 1500,00 para a
sua m?e? Resposta: joalheria Esmeralda e radio Encanto. Ab

35685
Boa tarde, meu nome ? Grasiela Viviane Bergmann sou de Lajeado e gostaria de
inscrever minha m?e Noeli Maria Bergmann na promo??o o cora??o da minha m?e vale
ouro. A resposta da pergunta ? joalheria Esmeralda Encanto FM. Obrigada!!! Amu essa
r?dio

66890
Bom dia meu nome ? Lucas Bertoncelli de Souza de Fontoura Xavier gostaria de escrever
minha m?e Suzana Bertoncelli de Souza na promo??o Minha M?e Vale Ouro da Radio
Encanto Fm com Joalheria Esmeralda

78492
Oii! Quero participar da promo??o de dia das m?es. Sou Anamaria Garibotti Lapinscki e a
minha m?e ? Rosele Dalcorso Garibotti. Somos da cidade de Lajeado. A resposta ?
Encanto Fm e Joalheria e ?tica Esmeralda!

31943
Boa tarde. Aqui ? a Candida Dalisa M?ller de Forquetinha, minha m?e ? Jurema Silvestra
M?ller. Quero participar da promo??o Quem d? um vale-joia de R$ 1500,00 para a sua
m?e? Resposta ?: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

27655
Boa tarde Merlin ? o Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela e quero colocar minha m?e
na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro ??Darl?ia Carine Gay e quem da esse
super presente ? joalheria Esmeralda e ENCANTO FM ??

72653
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

82060
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

91360
Boa tarde sou o Ycaro de morais Flores de Fontoura Xavier gostaria de cadastrar minha
m?e Cyntia Regina Pires de Morais na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da
Encanto FM e joalheria Esmeralda.

54459
Cora??o da minha m?e vale ouro,eu vilmare da Silva Santiago , minha m?e Denira da
Silva Santiago de Roca Sales quem sorteia um vale compras no valor de 1,500 reais pra
minha m?e joalheria esmeralda e encanto fm

32100
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

46323
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????
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47901
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

61839
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

80651
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

36508
Quero participar da promo??o: Cora??o da minha m?e vale ouro. Meu nome ? Eduarda
Lu?sa Noll Forster. De Santa Clara do Sul. Nome da minha m?e ? Greice Ta?s Noll.
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto

36977
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

94463
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

89983
oii aqui ? a camilly Santos da Costa de lajeado olarias quero colocar minha m?e D?bora
Santos da Silva na promo??o de dia das m?es meu cora??o vale ouro com a encanto e
joalheria esmeralda

06105
Bom dia, ? o Arthur de S?o Roque, Palmas quero colocar minha m?e Gisele Aparecida da
Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, porque quem d? um cora??o de
ouro ? joalheria esmeralda e encanto FM

45980

Bom dia quero inscrever minha mae nelsi weber de venancio aires para participar do
sorteio , quem manda ? sua filha silvani weber de venancio aires . Quem ta o presente ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM e um forte abra?o a tds vcs ai, pois estamos tomando
um chima eu e meu marido Giovani e o lucas que ainda esta no meu ventre mas ja
acompanha vcs abra?os

10932
Oii, sou a Tamara Davies de Lajeado e quero inscrever minha m?e Maria Beatriz de Boer
na promo??o de dia das m?es, quem me um val? j?ia de 1500,00 para sua m?e? resposta
Joalheria esmeralda e Encanto FM

19975
Ola quero inscrever-se na promo??o do dia das m?es.....Sofia de Castro, Arroio do Meio,
M?e V?nia de Castro. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta:
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

15365
Bom dia..aqui ? o Marcos Hillesheim de lajeado. Gostaria de inscrever minha esposa
Karine Hillesheim na promo??o no dia das m?es..cora??o de m?e vale ouro Encanto FM e
joalheria Esmeralda.

99694
Aqui e o Lucas Dalla Vecchia, quero cadastrar minha m?e Delcy Teresinha Dalla Vecchia
pra concorrer na promo??o do dia das m?es, s? podia ser uma promo??o da Encanto e
joalheira Esmeralda.

26139
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

01956
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

74517
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

76718
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e vai adorarrr
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85792
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

01851
Oi galera da encanto vcs fazem minha tarde muito mais feliz sou o andrew Henrique
Nunes Jorge e quero colocar minha m?e na promo??o cora??o de m?e vale ouro encanto
e joalheria esmeralda 54 999644439 valeu

00821
Boa tarde meu nome ? Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha
mulher que tamb?m ? m?e na promo??o do dia das m?es.E quem t? dando o presente ? a
joalheria Esmeralda e a Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o??

21477
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

68741
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

79314
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

53421
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

96397
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

51967
Bom dia Adriano, quero concorrer ao kit, Tiago Augusto bruinsma de Lajeado, tbm quero
colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda.

35481
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

87757
Oi sou Daiana Cristina Werle de Cruzeiro do Sul quero colocar a minha m?e Maria geneci
da Silva quem sorteia um vale- joia de R$, 1.500, 00 para a sua m?e?, resposta Joalheria
esmeralda e encanto fm

06427
Bom dia meu nome. ? J?ssica da Silva Rosa e quero participar da promo do dia das m?es.
Minha m?e se chama Neusa Tavares Fermino . minha m?e vale ouro encanto FM e
joalheira Esmeralda bjaoo pra vcs

67581
Promo??o: O Cora??o da minha m?e vale Ouro - Alciane Gallon de Anta Gorda - Nome
m?e: Nelci M. Alessio Gallon - Quem d? uma vale-j?ia de R$1.500,00 para a sua m?e?
Joalheria Esmeralda e Encanto

34081
Bom diaaa sou a Jussara Elesabete da fonseca de Venancio Aires quero colocar minha
mae Sibela dos Santos na promo?ao cora?ao da minha mae vale ouro da encanto e
joalheria esmeralda

54329
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

29421
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

14732
Oi bom dia sou Gilvane wulfing de Estrela e quero participar da promocao do dias das
Maes nome dela e Teresinha dos santos de Estrela e a resposta e Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda??????????



Nome Nº Promocional Resposta

90837
Oii ? o Marcos Paulo de Bom Retiro do Sul eu queria colocar minha noiva Giselle Cristhine
Pereira Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto! Valeuuu

09196
Oi Encanto.Sou Larissa Maccalli Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e
Rejane Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

80821
Ol?. Gostaria de participar da promo??o do dia das m?es. Simoni Selma Follmann. M?e
No?mia Elizabeth Follmann. Picada Augusta CRUZEIRO DO SUL. Encanto FM e
Relojoaria Esmeralda. ??

72504
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

55176
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

91754
Bom dia! M?e Lu?sa de Ara?jo Schulte, 35 anos de Lajeado, filho Artur Luiz Schulte, 6
anos de Lajeado. Queremos participar da promo??o do Dia das M?es com a Jolheria
Esmeralda e Encanto FM!

92480
Boa tarde meu nome ? Benjamin Weber de Jesus de arroio de meio gostaria de inscrever
minha m?e Daniela Ant?nia Weber na promo??o quem d? um vale de 1.500,00 joalheria
esmeralda e encanto FM bjos a todos

70541
Boa tarde meu nome ? Gerson Pereira dos Santos quero escrever o nome da minha
esposa Dirce Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da
joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

91449
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es...minha m?e vale ouro.... M?e Cl?udia
Herrmann hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e
esmeralda

18619
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

72498
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

65966
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

95337
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

58291
Oi encanto aqui ? a Andrieli K. de Lima eu gostaria de por a minha m?e Elaine K. de Lima
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto e joalheria e ?tica esmeralda

67817
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

96159
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

79769
Oi aqui ? a brenda Casagranda franchini quero escrever Minha m?e Luciane Casagranda
franchini de liga alegre caravagio mu?um 051996073671a resposta ? joalheria esmeralda
e encanto fm

36558
Boa noite! Sou a Vanessa Sulzbach de Estrela e minha m?e se chama Maria Madalena
Sulzbach. Quem da um vale j?ia de 1.500 R$ para sua m?e? Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda.

75473
Bom dia Meu nome ? Kauana Viana de S?rio RS eu queria colocar minha m?e Marisa
Cristina da Silva Rosa.Na promo??o do dia das m?es. ?Da Encanto FM e Relojoaria
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Esmeralda ????

33190
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

32955
Bom Dia ...Meu nome ? Leandro Cristian Kohler e quero colocar a minha m?e Fabiane
Eckhardt de Arroio do Meio na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria
Esmeralda..Porque minha m?e sim vale Ouro... Obrigado...

27441
Meu nome ? Brah?lli eu sou de lajeado quero escrever o nome da minha m?e Dirce
Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e vale oro promo??o joaleria
esmeralda e r?dio Encantofm

68671
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

20713
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

36253
Boa Tarde Sou Emilly Baldissarelli Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro Nome
da minha m?e: Eliane Meotti Baldissarelli Parceria Encanto Fm e Relogiaria Esmeralda

54794
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

88197
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

65675
Bom dia! Sou a Andressa Fedrizzi de Pouso Novo gostaria de colocar minha m?e,
Valentina de Siqueira na promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro , joalheria
Esmeralda e r?dio Encanto...

69527
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

79035
Boa tarde Marilyn aqui ? a Sarah de Fontoura Xavier queria colocar minha m?e Maria
Cristina da Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
com a encanto FM.Manda a uma m?sica do Marrom five pra ela

32075
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

78724
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

59856
Bom dia teta sou Josiane Silveira de Lajeado coloca minha m?e Denise Nicolini Kussler na
promo??o dia das m?es.O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

04580
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha sogra Rosalina Haubert Pereira
Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e
Encanto! Valeuuu

51610
? o Lu?s Ot?vio Sulidario de Encantado, telefone 997936737, quero colocar minha m?e
Cristiane F?tima Hunning na promo??o do dia das m?es. Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

97060
Nome: Ulyana da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

04442
Nome:Ulysses da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

43059
Boa tarde encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha
m?e Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

15679
Oi aqui ? a lavinia vit?ria gianezini de encantado coloca minha m?e Simone gianezini na
promo??o o cora??o da minha M?E Vale ouro da encanto Fm e joalheria esmeralda

76941
Gerson Lu?s beuren, de Santa Clara do sul, o nome da minha m?e ? Elis?ngela Beuren....
Quem sorteia um vale-joia de r$1.500.00 para sua m?e? ? a joalheria esmeralda e
encanto.
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09025
Aqui e a Margarete e a minha m?e ? a Nelci Schmitt de Imigrante, quero participar da
PROMO??O, quem d? mais joias pra sua m?e. Resp. Encanto FM e joalheria
ESMERALDA.

11017
Oi meu nome ? La?s Andressa Gon?alves Bom quero inscrever minha m?e Muriel
Gon?alves dos Santos na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da joalheria
esmeralda

35232
Oi meu nome ? Wesley Leonardo Baum e quero botar a minha m?e Anelise Marlise Auler
Baum na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda

76843
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

07177
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

15002
Bom dia Adriano! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

13401
Liziane Marques Goncalves quero colocar minha mae Salete Marques de Sao Gabriel pra
participar da promocao minha mae vale ouro...resposta joalheria e otica esmeralda e
encanto fm...??????

82651
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

48192
Benjamin Weimer Jacinto de Teut?nia quer cadastrar a Mam?e Sibele Cristina Weimer na
promo??o de Dia das m?es. Quem da esse vale para minha m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto FM. ????????????????

10092
Bom dia ...meu nome ? R?mulo Cucioli gostaria de colocar minha m?e Rejane Cucioli de
Mucum na promo??o do dia das m?es. Obrigada. Promo??o ?tica esmeralda e ENCANTO
FM

16864
Laura Yasmin Scherer do Jardim do cedro lajeado quero colocar minha m?e Elaine
Loraine kollet do Jardim do cedro participar da promo??o do dia das m?es esmeralda e
encanto fm

67071
Oiii! ? eu bora l? minha m?ezinha querida tamb?m tem que estar nessa promooo!
CRISTINA ROSA DOS SANTOS CIDADE ALTA. VEN?NCIO AIRES joalheria e ?tica
esmeralda!!!! BJS ? TODOS D? ENCANTO

43961
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

53118
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

21866
Oi aqui ? o Pedro Augusto Gianezini de Encantado coloca minha m?e Simone Gianezini
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da Encanto FM e joalheria esmeralda

32159
aqui eh o Lucas de Lajeado. queria participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO pra minha m?e Marie Jane Martins. E a resposta eh: JOALHERIA
ESMERALDA e ENCANTO FM(A melhor)

18793
Bom dia tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

91393
Sou o Fernando Henrique dos Santos de Mu?um quero p?r a minha m?e Marilaine Silva
dos Santos na promo??o das m?es quem sorteia um vale j?ia ? joalheria esmeralda e
encanto

11195
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria e ?tica Esmeralda.

50869
Bom dia Teta! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda
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70118
A Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

71051
Bom dia !Aqui ? o Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha m?e
na promo??o do dia das m?es .Quem t? dando o presente ? a joalheria Esmeralda e a
Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o .??????????????????

55449
Regina Schneider de Arroio do meio. Quero colocar minha m?e Marlise limberger na
promo??o do dia das m?es. O cora??o da minha mae vale outro, joalheria esmeralda e
encanto fm

04019
O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO NOME: Dani Cristina Girardi. CIDADE:
Marques de Souza. Quem d? um vale J?ia de R$1.500,00 p/ a sua m?e? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO FM. Nome da minha m?e: INGRID GIRARDI.

22662
Bom dia, Sibele Cristina Weimer de Teut?nia, quero inscrever minha m?e Lisane Weimer
na PROMO??O minha mae vale ouro. Quem da esse presente? Joalheria esmeralda e
Encanto FM. Feliz P?scoa a todos com muita luz, respeito e empatia com o pr?ximo!
Abra?os.

52509
Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos Quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

08462
Bom dia. Quero participar da promo??o das m?es. Sidnei Netto Roca Sales m?e Eva da
Silva Netto. Quem sorteia 1500$ pra m?e. Encantado Fm e Joalheria Esmeralda. Bkss

65721
Quero colocar minha m?e na promo??o sou Joni abrantes de lajeado minha m?e Maria
Elaine Grillo Abrantes quem da super presente dia das m?e e Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

68189
Oi meu nome ? ANa julia casagrande de mucum. Quero colocar minha mae na promo?ao
do dias das maes. Elisabeth casagrande. Resposta relojoaria esmeralda e encanto fm. Bjs

85403
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mais de Moraes eu quero colocar a minha m?e no sorteio
da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da encanto e joalheria esmeralda. Minha
m?e ? a Rosa Maria Mais.

74747
Clarice Regina Sauter Cidade: Lajeado - RS M?e: Marlise Teresinha Johann Sauter
Pergunta quem d? um vale j?ia de 1.500,00 reais? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto

79206
Bom dia Adriano tudo bem aqui ? a Amanda Emanuelle Sgarbi de Teut?nia quero
participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ourocom a joalheria Esmeralda e
Encanto Fm o nome da minha m?e ? Liliane Denize Ledur obrigada

20636
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

51590
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

86384
Boa tarde ENCANTO AQUI ? o Douglas de Amorim Rockenbach de LAJEADO COLOCA
minha M?E na PROMO??O CORA??O de m?e vale ouro com ENCANTO e joalheria
esmeralda obrigado. A m?e ? SANDRA MARIA DE AMORIM ROCKENBACH

35638
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha m?e Maura Cerlene da Silva pra
participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto!
Valeuuu

64992
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

69035
Bom dia encanto. Sou Maria Guralski de Encantado quero colocar minha m?e Gabriela
Guralski na promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalheria esmeralda.minha m?e
vale ouro??



Nome Nº Promocional Resposta

83830
Bom dia Merlin ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha m?e Ivone
terezinha kunzler na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto
Fm

11350
Oi sou gustavo saldanha aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

79128
Oi sou joao pedro saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

00695
Quero participar da promocao dia das maes...meu nome Liziane Marques Goncalves.
Minha mae Salete de Fatima marques...resposta: encanto e joalheria esmeralda

78421
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

23090
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

53813
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

00287
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

55250
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

72607
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

91681
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

66445
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

23476
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

61799
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

37497
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

78925
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

60159
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

31434
Elenice herrmann de lajeado s?o bento quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

74280
Oi sou brayan saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

25881
Minha m?e Carolina Rosa Bert? foi a j?ia mais preciosa que j? tive na vida...Elenita Bert?
da Silva Lajeado-RS , quem d? um vale j?ia ? JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

99623
Bom dia Tudo bem...Sou a Danimara Both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm..toca anitta..grande abra

59684
Bom dia Tudo bem sou a danimara both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm...toca Matheus e Luan.. grande abra

00628
Ol?, sou Lu?sa Primaz de S?rio/RS e minha m?e ? a Ivoni Teresinha Mantelli Primaz
Quem d? um vale-joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto.
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78830
Bom dia, Eduarda Portaluppi de Morais de Vespasiano Corr?a, queria colocar minha m?e
Suzana Maria Portaluppi na promo do dia das M?es! JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO V?O DAR ESSE PR?MIO PRA ELA. Valeeeeeeu ????????

80320
Ol? Encanto , coloca minha m?e Maria Noeli Feil De Lajeadona promo??oQuem Sorteia
um vale j?ia de 1.500,00 para sua m?e ?: Resposta: joalheria Esmeralda e Encanto.
Ivanete Marin?s Feil Lajeado.

52219
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

65215
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

15959
Bom dia!!!????sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia das
m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda!!!????

17212
OI Merilin bom dia.....tudo bem?Ainda da pra inscrever minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

34250
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

99790
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

28562
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

13379
So Rafael Sartori Schneider nome da minha mae nadir Sartori Schneider quero participar
da promo??o o cora??o da minha mae Vale oro joalheria esmeralda e encanto fm

00485
Boa tarde sou a Tacia caroline dullius de cruzeiro do sul e gostaria de participar da
promo??o de promo??o minha m?e vale ourocom joalheria esmeralda e encanto FM.
Nome da m?e ? Nelsi dullius. Obrigado ??

06984
Boa Noite!!! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o!!!

36469
Bom dia teta ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha esposa lisane
In?s Spies na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto Fm
quero que toque a m?sica de duduca e dalvan jantar com jesus

07272
T? de castigo ent?o T? sem meu celular por isso estou usando o celular dela para
coloc?-la na promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

91720
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o dah Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o! !! E tamb?m dar os parab?ns pra ela, que est? de anivers?rio hoje! !! Amo ela
muito! !!

26905
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

98953
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

58165
Oi sou monike da Silva Ferreira de Roca Sales e quero colocar minha m?e Catia Lisiane
da Silva na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda e encanto FM

50381
Sou a Lu?se Cordeiro dos Santos, de Lajeado, quero inscrever minha m?e Jaqueline
Cordeiro na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria Esmeralda.

60753
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

95662
Boa tarde quero participar da promo??o do dia das m?es a minha m?e ? Adiles Bele
Desengrini de Arvorezinha. Resposta Encanto F M e joalheria Esmeralda.
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29307
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

26572
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

55821
Boa tarde sou Salete Gabiatti de Lajeado RS minha m?e chama-se Graciosa Georgina
Zatt Quem da Vale Joia de RS 1.500 00 p sua m?e ? JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO

60741
Oi sou ? Neuza Rodrigues aqui da linha argola quero participar da promo??o dia das m?es
minha m?e vale ouro da r?dio encanto fm e relojoaria esmeralda obg

81702
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

60365
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es. M?e Cl?udia Herrmann
hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e esmeralda

60537
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Giovana Rodrigues de
lajeado nome da m?e Angela Rodrigues resposta joalheria esmeralda e encanto

82331
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

39196
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

40858
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

34551
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

04411
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

56817
Meu nome ? Gerson e quero escrever o nome da minha esposa Dirce Antunes despessel
na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto
fm

51763
Boa tarde, quero colocar minha m?e Luciane Carine Wust de Lajeado, na promo??o
minha m?e vale ouro, Felipe Miguel Maier. Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto
FM.

38661
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

56608
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

80326
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

52041
Oi encanto, sou Gabriel Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

57093
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

87311
Eu Gabriela Luiza Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

88511
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!
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11392
Bom dia! Gostaria de escutar uma m?sica do atitude 67, Vem.. E participar da promo??o
minha m?e vale ouro.. da encanto fm e relojoalheiria esmeralda m?e Terezinha Comim
Corso, Jana?na In?s Britzke de Teut?nia

94583
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

80231
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

38298
Boa noite sou o Mois?s Paulo Fontana minha m?e ? Ilse Maria Fontana, gostaria de
participar da promo??o do dia das m?es, com a Joalheria Esmeralda e Encanto FM

93537
Oi entanto, sou Lorena Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

88679
Meu nome ? Brah?lli dos Santos eu quero botar minha m?e Dirce Antunes Despessel na
promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

54291
Eu Luana Beatriz Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

34059
Bom dia feliz P?scoa sou laudinor kunzel de encantado rs quero cadastrar minha m?e
ialca maria poro na promo??o do dia das m?es joaleria esmeralda.

80863
Sou Michele Lodi de lajeado quero colocar minha mae Gloria Rigoni Lodi na promocao
Cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda.

89880
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

78728
M?nica Tainara Schmitz, Lajeado-RS, coloca minha m?e M?rcia Aparecida Matielli
Schmitz na promo do Dia Das M?es e a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM, a
melhor do vale

81716
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Bom final de semana. Abra?os. Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

71583
Ol? aqui ? a Thaila De Conto! Sou de Encantado inscreve minha m?e Viviane Camini De
Conto na promo??o Cora??o de M?e vale ouro joalheria esmeralda e Encanto FM

39094
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

42254
Oi ? o Erick Zacarias da SilvaQuero colocar minha m?e CLEONISE MARIA MENEGHETTI
DA SILVA na promo??o meu cora??o vale Ouro da joalheria esmeralda encanto FM
obrigado

53915
Boom dia, meu nome ? Tais Trojaike Lajeado e quero por minha m?e Marisa Trojaike na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Joalheria esmeralda e encanto fm

78290
Franciele M?ller de Estrela quero colocar minha m?e Silvane M?ller na promo??o cora??o
da minha m?e vale ouro sorteado pela Joalheria Esmeralda e Encanto fm

83112
Oiii...Sou MARJANA BORSATTO quero colocar minha m?e LOIVA BORSATTO de
TRAVESSEIRO na promoc?o,MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E OTICA
ESMERALDA E ENCANTO FM.

88467
Sou Rafaella Scheidt e Thiago Scheidt e queremos colocar a minha m?e Clarice Peroraro
participar da promo??o dos dia das m?es joaleria Esmeralda

82702
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

39930
Boa noite sou Marlei Rodrigues da Silva, minha m?e Nelci Birck da Silva, quero participar
da promo??o dos dias das m?es com Joalheria Esmeralda e Encanto FM,

40231
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...
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21364
Boa tarde .Aqui ? o Vilson Jandir Stoorck de Lageado.Quero por a minha M?e na
promo?ao ,o cora?ao da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

96538
Oi m chamo C?tia Haas d Canudos do vale nome da minha m?e Irene Haas e quem t da a
j?ia o cora??o de ouro ? Encanto FM e Joalheria Esmeralda

20557
Sou Gustavo Rauber..quero colocar minha m?e... Denise Isolete Appel ...na promo??o do
dia das m?es...uma promo??o encanto e joalheria Esmeralda

73405
Bom dia nos cristian Agatha e julia de capit?o queremos botar nossa m?e graziela da silva
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

53632
Boa tarde sou gabrielly Vit?ria kern quero colocar minha m?e Clarice kern na promo??o
cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria esmeralda

07868
Boa noite pessoal eu sou Ol?vio C?sar Pazini. De Roca Sales quero minha M?e Lorena
Pazini na promo??o da R?dio Encanto com Relojoaria Esmeralda! Gosto de todas as
m?sicas tocadas a? desejo a todos uma boa noite!

61916
Oi meu nome ? Bianca Bello Garcia Rodrigues, sou de Teut?nia e quero participar da
promo??o de dia das m?es da Encanto FM e joalheria Esmeralda. O nome da minha m?e
? Ereni Maria da Silva Bello.

65024
Eu vinicius windberg de lajeado,quero colocar a minha mae vanderleia scheibler,na
promocao de dia das maes da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

02452
Ketlyn de Morais schmitz lajeado rs Deise Tatiane dos Santos de Morais quem sorteia um
Vale joia de 1.500,00 para sua m?e jalheria Esmeralda e encanto

42147
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

95990
Charles Henrique suptitz de lajeado quero coloca minha m?e Permela Suptitz na
promo??o minha m?e vale ouro. E a resposta ? joalheria esmeralda e encanto

80544
Boa tarde sou o Bernardo zanus quero inscrever minha m?e Sandra Alves da luz pra
participar da promo??o cora??o de ouro da joalheria esmeralda e da r?dio encanto, somos
de sinimbu , abra?o pra todos os ouvintes da r?dio. Toca Lucas Luco ou a m?sica
perfeitinha

92002
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

50281
Oi Tiag?o!! Tudo bem, aqui ? o Vinicius de Teut?nia, coloca minha m?e Sandra Beatriz
Horst da Costa na promo??o Encanto Fm joalheria Esmeralda

14603
Oi bom dia sou Mauri de roca Sales quero colocar minha m?e na promo??o minha Vale
Ouro Maria Terezinha de Medeiros relojoaria esmeralda e encanto FM valeu toca uma
m?sica da banda sentinela passarela

09989
Ol?! Quero participar da promo??o do dia das m?es!Eduarda Bergonci, Progresso, m?e
Luci Maria Bergonci! Resposta: Joalheria esmeralda e Enconto !

04484
Alex. ..Alexandre. .e alexsandro de capit?o queremos botar nossa m?e Adriana friederich
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

88718
Bom dia, Adriano sou Ivanete Marin?s FeilLinke, Lajeado,Quero colocar minha m?e Maria
Noeli FeilL promo??o da Encanto e Relojoaria Esmeralda.Grande abra?os a vcs da nossa
querida r?dio Encanto.

12860
Bomm diaa.Sou LAERSON HENDGES quero colocar minha m?e LONE HENDGES de
CAPIT?O na promo??o MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E ?TICA
ESMERALDA e ENCANTO FM.

76068
OI Tiagao boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

27812
oi Thiago ? a Cris couto de Lageado quero deixar o nome da minha m?e Rosa couto pra
participar da promo??o da encanto e relojoaria esmeralda
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55115
Meu nome ? Vera Maria Teston de Progresso gostaria de por minha m?e Aldair da Silva
na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM

29984
OI Merilin bom dia.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

06103
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

38227
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

18451
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

88805
Bom dia, r?dio Encanto, sou Ivanete Lajeado toca m?sica do Gustavo Lima.. quero
participar da promo??o dia das m?es da Relojoaria Esmeralda , minha m?e Maria Feil.

78158
Tiagao..boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

58682
Filha Raissa KAUANY KAFER VIEIRA MAMAE LUCIANE ISABEL CRISTINA KAFER DE
ARROIO DO MEIO. MINHA M?E VALE OURO. JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO
FM

10169
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

74696
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

79240
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

83574
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

28328
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

87109
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

45491
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

93353
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

89561
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

96675
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

85552
Ol? sou Jeferson Eckhardt de Arroio do Meio e quero inscrever minha m?e Ademilde
Eckhardt da promo??o da encanto FM e joalheria esmeralda

68183
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...
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88678
Boa noite Tiagao! Quero escutar a musica do Pinfloid. Coloca minha esposa Lenise Auler
na promocao do dia das Maes da joalheria esmeralda e encanto. Lajeado.

35833
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

82786
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

98667
Boa tarde sou o Eduardo sulidario de encantado queria botar minha m?e na promo??o
minha m?e vale ouro da encanto fm e joalheria esmeralda minha m?e ? a leda sulidario

66977
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

87271
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

87385
Ol?.. sou o Diego Fontanive de lajeado.. quero colocar minha m?e F?tima Fontanive na
promo??o vale ouro.. quem da ? joalheria esmeralda e Encanto fm

79838
Sou Igor fontanive de lajeado quero colocar a minha m?e F?tima Fontanive na promo??o
minha m?e vale ouro.. Quem da ? joalheria esmeralda e encanto fm

63339
Edirleine Freitas da Siva Encantado RS Francisca Freitas da Silva *Quem d? um vale-joia
de R$1500,00 para sua m?e? - Joalheria Esmeralda e Encanto

15198
Boa tarde! Aqui ? a Valentina Rodrigues da Silva de Arroio do Meio e quero participar da
promo??o do Dia das M?es da Joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e ? a Eliane
Rodrigues da Silva

34953
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto.fm e joalheria esmeralda vcs s?o top sou o Andrew
Henrique Nunes Jorge

93324
Eduarda thais scherer do Jardim do cedro quero colocar minha m?e Elaine loraine kollett
na promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

21301
Bom dia enconto M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s quero participar da
promo?ao do dia das m?es com com joalheria esmeralda e encanto minha m?e se chama
Iva de freitas de bela vista do f?o marqu?s de souza ??

73181
Boa tarde Encanto !!!sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria Esmeralda o nome da minha m?e ? Viviane Ott
????

11775
Leonardo Bergmann de canudos do vale e a Marli Bergmann quem sorteia um vale-joia de
R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto

10107
Oi quero colocar minha m?e na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro e quem da
esse super presente ? ENCANTO FM E JOALHERIA ESMERALDA o nome a minha m?e
? Orvani Elauterio de Estrela, sou Darl?ia Carine Gay ??

51339
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

70458
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

20276
Bom dia ,M?rcio Rech de Lajeado quero colocar minha m?e Del?zia Cruz na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro ,Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

26036
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????
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49698
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

03851
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

54364
Oi bom dia ? o Bruno zenatti gostaria de participar da minha m?e vale ouro o nome dela ?
Sandra zenatti encanto e joelharia esmeralda

36808
Bom dia, quero colocar minha m?e Evoni Back Wust na promo??o da m?es . Luciane
Carine Wust de Lajeado, Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto FM.

49343
Bom dia ? andreia fagundes de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro Loreci fagundes joalheria esmeralda e encanto obrigado

47718
Sou Victor ricarttis minha m?e ,Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!

26370
Sou vit?ria de Borba minha m?e Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado ,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!!

36982
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto e joalheria esmeralda vcs s?o 10 sou andrew Henrique
Nunes Jorge

44394
Boa tarde ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ? 1000

11922
Bom dia! Quero participar da promo??o do dia das m?es... O cora??o da minha m?e vale
ouro! Promo??o Encanto FM e Joalheria Esmeralda!

05165
Boa tarde gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha mae vale ouro e quem
da o presente eh Encanto fm e loja Esmeralda. Sou Shauam Antony Eckert Siebra. E
minha m?e Evelin Emanuele Eckert de Lajeado.

33072
Boa noite encanto sou a Tain? dos santos de Lajeado p?em minha mae S?nia Friedrich na
promo??o minha m?e vale ouro da esmeralda e a encanto

47755
Oi eu sou a Djenifer de marques de Souza quero colocar minha m?e Rejane de Castro na
promo??o minha M?e Vale ouro ?tica esmeralda

87952
Ol? dia! Sou vit?ria Gabriela de Borba quero homenagear minha m?e VANESSA DE
F?TIMA RICARTTIS, A ENCANTO E JOALERIA ?TICA ESMERALDA!!!

31739
Boa tarde.Aqui ? o Vilson Jandir Storck quero por a minha M?e na promo?ao ,o cora?ao
da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

14733
Bom dia!! Sou Geovana Prates Kersting, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates.
A resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

75223
E a Francine Joris bota a minha m?e Renata Schneider de roca sales minha m?e vale
ouro patroc?nio encanto fm e joalheria esmeralda

19125
Bom dia Adriano !!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es da encanto FM e joalheria Esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

94571
Sou Rafael Maziero de Colinas e quero participar da promo??o quem da mais j?ias pra
sua m?e, resp encanto FM e joalheria esmeralda, pra minha mae Fabiana Maziero...

38563
Sou joao vitor da rosa nascimento Queria colocar a minha m?e camila oliveira da rosa
nascimento na promo?ao da joalheria esmeralda e encanto fm

34323
Bom dia ..sou Marcos Linke Links de S?o Bento..quero colocar minha m?e Anita Flores
linke na promo??o ?tica e relojoaria Esmeralda e encanto na promo??o quem da um vale
brinde de 1.500 reais

29525
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

31887
Bom dia ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e vale
ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ?SA PARCERIA ? 1000

55625
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

02706
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.
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43663
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

65733
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

54046
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

14122
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

86010
Sou Franciele Dammann quero colocar minha m?e Andr?a Dammann na promo??o o
Cora??o da minha m?e vale ouro, da joalheria Esmeralda e Encanto FM

80082
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

63821
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

89862
Sou Daniel Henrique de cruzeiro do sul Tenho 8 anos queria colocar minha m?e Joice Keil
na promo??o Resposta joalheria esmeralda e encanto FM

34446
Oii ? a julia Stacke e quero participar da promo o coracao da minha mae vale ouro , quem
da essa promo ? a encanto fm e esmeralda

39205
Boa tarde, ? Roberto Ledur de estrela, coloca minha esposa Jordana canan de lima na
promo??o do dia das m?es ,joalheria Esmeralda e Encanto, valeu abra

82165
Boa tarde !!??sou Viviane Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e
vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Edite Ferreira obrigada! ????

26999
Bom dia!! Sou Guilherme Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

76187
Sou Vin?cius windberg de Lajeado, quero colocar a minha m?e vanderleia scheibler na
promo??o da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

26559
Eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio dos dias das m?es da joalheria esmeralda.obg

38922
Quero colocar minha m?e janice johner na promo??o minha m?e vale ouro abra?o
Janaina johner radio encanto e joalheria esmeralda

81352
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

59631
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

86677
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

69305
Merlin eu maria aler de cete anos querro clca minha mae Lenise auler de laj na prm o
coracao vale ouro cm a relogoaria esmeralda e a encanto.

91370
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

01410
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

44528
Oiii.Sou ALINE GODOY quero colocar minha m?e MARLISE GODOY de TRAVESSEIRO
na promo?ao MINHA M?E VALE OURO com JOALERIA ESMERALDA e ENCANTO FM.

10496
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

95982
Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e vale ouro.Daniele fuhr de
estrela.Mae Dirci Maria fuhr. Joalheria esmeralda e encanto fm.?

83092
Boa tarde Merlin s? na faxina aqui e no som da encanto FM quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e r?dio encanto FM m?e Ilse Miller ? a Jandira
Ruschel de Santa Clara do Sul bjs????

44820
E colocar minha m?e Clarice Becker. Lajeado na promo??o minha m?e vale ouro quem da
encanto FM e joalheria Esmeralda
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25508
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

14980
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

28214
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

58644
Bom dia!! Sou Gabriel Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

82260
Promo??o dia das m?e o nome da minha m?e e Marlene Petry e o meu ? Kau? J?nior
hentges Radio encanto FM e joalheria esmeralda Arroio do Meio

72766
Bruna Moraes Spegiorini colocar minha m?e Scheila fabiane moraes spegiorini no sorteio
minha m?e vale ouro joalheria esmeralda encanto FM

52190
Boa tarde encanto sou a Tain? de Lajeado p?em minha m?e S?nia Friedrich na promo??o
do dia das m?es dos 1.500,00 da esmeralda e encanto

62342
Oi tudo bem? Inscreve minha m?e L?cia de Moraes Fumagali promo??o o cora??o da
minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigada ?mily Moraes da
Rosa Ven?ncio Aires

36587
Oi M?rilin coloca a minha m?e Joseane Lassen Polis na promo??o o cora??o da minha
m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda, filhas Emily e Esther Polis, Lajeado ,
telefone 997441872 bjosss ????

42052
Oi sou a Djenifer Ta?s de Castro Busch de Marques de Souza quero colocar a minha m?e
na promo??o dia das m?es otica esmeralda quero ouvir Eduardo Costa olha a

37217
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

64217
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

57445
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

03139

Oi Boa tarde gostaria de me escrever na promo??o e minha m?e miga beb? ? pequena s?
podia ser ? encanto e joalheria esmeralda aqui ? a luciane Casagranda franchini ? minha
maezona?Maria Barrosi casagranda liga alegre caravagio mu?um telefone 051996073671
bjs e uma boa pascoa

38798
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

65145
??sou wellinton erick de Araujo padilha gostaria tambem como o meu irmao colocar o
nome da nossa mae na promocao da Esmeralda e encanto fm.Maria Julia de Araujo
padilha.998865541.lajeado

08103
Cleomar Avila de Lajeado colocar minha mae Ortenila Avila que o cora??o dela vale ouro
da promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto F M

56516
Bom dia Meu nome ? Ruan tenho 8 anos sou de Estrela quero coloca minha mam?e na
promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM Nome da minha m?e
? Eliziane Queiroz da silva bjo p vcs n?s estamos sempre escutando a r?dio do

91227
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

52632
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

67013
Quero participar da promo??o das m?es...o cora??o da minha m?e vale ouro....uma
promo??o da encanto FM e joalheria Esmeralda....meu nome e Gustavo Rauber pra minha
m?e Denise Isolete Appel

87210
Eu Raffael Xavier de Aquino gostaria de inscrever minha m?e Fabiana Xavier na
promo??o do dia das m?es De Lajeado Esmeralda e Encanto FM
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35725
O nome da minha minha e glaci FERREIRA e meu nome e ALEXANDRA FERREIRA O
cora??o da minha m?e vale OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO fm

11833
Oi quero colocar minha m?e Leila Pazini pra participar da promo??o dia das m?es. E
quem d? o presente ? joalheria esmeralda e Encanto FM... Ariella Pazini Viegas...

12718
Quero colocar minha m?e Rosa Formehl no sorteio, quem te da um present?o no dia das
m?es? A resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm- Roseli Formehl -Lajeado??

50705
Juliana C. D. Quanz quero colocar minha m?e Neusa Algayer para participar da promo??o
Dia das M?es com Joalheria Esmeralda

12279
meu nome e thomas jeferson de castro so de lajeado nome da minha mae juliana fatima
da silva promocao relojoaria esmeralda e encanto fm

40933
Sou Francyele da Silva Nunes da cidade Guapor? nome da minha m?e ? Diolene da Silva
Nunes patrocinador Joalheria Esmeralda e Encanto

09350
Oi. Posso colocar o nome da minha ma? na promo?ao dia das ma?s. Ana Maria Deconto
de Mu?um. Res joalheria ESmeralda e encanto fm. Obrigado.Meu nome ? Elisabeth
casagrande

78459
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

23194
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

82116
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

30650
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

85537
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

18704
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

72702
Boa tarde, quero participar da promo??o minha m?e vale ouro Luciane Carine Wust de
Lajeado . Resposta joalheria Esmeralda com Encanto FM.

82326
Bom dia gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro sou Adriani Wust de
Lajeado. Resposta joalheria ESMERALDA COM ENCANTO FM

55921
Filhos: Arthur e Davi Bertoglio.... M?e: Renata Bertoglio....de Lajeado Cora??o da minha
m?e vale ouro. ?tica esmeralda e encanto fm

53960
Oi meu nome ? lucas k.squero colocar m mae na promocao coracao da minha mae
marilene Terto vale ouro joalheria esmeralda e rd encanto

61281
Jonathan Avila de Lajeado colocar minha Mae Keli na promo??o cora??o vale ouro da
Encanto FM relhojearia Esmeraldas

20138
Bom dia Adriano quero colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda,

11406
Sou Claudia Lidiane dos Santos moro em Teut?nia minha m?e Ant?nia Marlene pena dos
Santos encanto e joalharia esmeralda

66796
Oi, meu nome ? G?ssica, coloca minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda

23277
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

50204
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

31942
O coracao da minha mae vale ouro! Willian bouvie mae Vanderleia de fatima bouvie
Encanto fm Joaleria e otica esmeralda dele dale tricolor

13094
Oi sou a Daviane Endler de Roca Sales quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria esmeralda e encanto fm

58308
Oi sou Daniele Endler de Roca Sales e quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria Esmeralda e Encanto FM
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88458
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

04322
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

10941
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

55471
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

91532
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

46666
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

67305
Ola sou Estela cristiane dos Santos de Forquetinha quero participar da promo??o do dia
das m?es da joalheria esmeralda e encanto fm em nome do meu filho Jo?o Pedro do
Prado.brigada

04251
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

97372
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

79585
Bom dia eu a francieli de cinco anos quero escr a miha mae lenise na prm minha mae vale
ouro coma relogearia esmeralda ea encanto .sou de lajeado.

45184
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

06722
Meu nome ? nelcindo Nunes de Oliveira quero participar d? promo??o minha m?e Vale
Ouro d? relojoaria s ?tico esmeralda coloca Franciele Ta?s da Silva Oliveira

58045
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

68378
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

88839
bom dia eu quero colocarminha esposa na promo??o dia das m?es cora??o da minha
m?e vale ouro com parceria da esmeralda e encanto fm

88695
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

07543
Bom dia ! Sou Lisnei Juliano Winter de Teut?nia e nome da minha M@E ? Dalia Post
Winter . Promo??o da ?tica Esmeralda e Encanto FM

61398
Bom dia , queria participar da promo??o dos dias das m?es minha m?e vale ouro em
parceria com a rejoalheria Esmeralda e Encanto Fm.

36242
Bom dia , sou a Luciane Beatriz Feldens de Colinas tb quero participar da promo??o do
dia das m?es ?tica esmeralda . Liria Lammers no.e da mamis

63464
Oi Tiago quero colocar minha m?e Adelaide Royer na promo??o cora??o d m?e Vale
Ouro, d encanto e joalheria esmeralda, ? a Rosimeire Royer d canudos do Vale!

15359
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

97524
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

83602
Bom dia kauane paulus de lajeado, coloca mamae marioli paulus na promo das mamaes,
encanto fm e joalheria esmeralda. Toca uma turma do pagode

26765
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

64320
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

06880
Bom dia ? Adriana dos santos de S?o Jos? do Herval quero colocar minha m?e na
promo??o das m?es joalheria esmeralda e encanto fm.obrigado 054 996217359.
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76970
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

96263
Marcio miguel de borba / m?e Sirlei de borba : cidade lajeado promo??o quem da vale ?
Encanto e joalheria Esmeralda

19974
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

35279
Bom dia teta ? o marcos capitanio de mu?um qero escrever minha m?e iraci capitanio n?o
promo??o joaleria esmeralda encanto fm aqele abra

84721
Patricia ang?lica wathier Da minha m?e - Maristela Alves Pereira Cruzeiro do sul -
Resposta - joalheria Esmeralda e Encanto

24297
Bom dia Eloi cossul de roca sales coloca minha m?e Ilone Cossul na promo??o minha
m?e vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm

46220
Oi sou Aline de Teut?nia. Quero colocar minha m?e Neide Fritscher na promo??o do dia
das m?es. Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

40193
Oi meu nome ? Ereni Maria Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e joalheria Esmeralda. N? da minha m?e ? Eva da Silva Bello

15830
Ivandro toniolo nome da m?e Ivone m. P.toniolo putinga rs que t? dando ? radio encanto e
joalharia esmeralda

92887
Quero participar da promo??o: ?Quem sorteia um vale-j?ia de R$ 1500,00 para sua m?e?
Resposta: JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

07499
Boa noite eu Ariae Souza Queria escrever minha m?e Ana leticia de Souza de Lajeado na
promo??o da ?tica Esmeralda com encanto efieme

90259
Oi encanto .. Sou Tatiane Sulzbach de fazenda vilanova quero colocar minha m?e na
promo??o da joalheria esmeralda e encanto FM minha m?e Maria Madalena Sulzbach

87084
Ooi aqui ? a Katieli da Silva Kollet quero colocar minha M?e Erenilda da Silva no sorteio
da Joalheria Esmeralda. Cidade: Arroio do Meio

65265
Oi meu nome ? Bruna Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da Encanto
FM e Joalheria Esmeralda.

96982
Oi Thiago aqui ? a Bruna Pechoto Wermann coloca a minha m?e Katia Eliane Pechoto na
Promo??o joalheria Esmeralda e a Encanto FM de Bom Retiro do Sul um beijo para todos
voc

45129
Gabriel Grave de Teut?nia, quero colar minha m?e Marlene Grave na promo??o, com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda

33644
Bom dia leonici bomm de lajeado coloca minha mae Teolina bom na promo?ao minha mae
vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm . manda uma musica pro meu noivo eloi cossul
de roca estamos matiando na escuta da encanto

85821
Maria Eduarda da Silva de Estrela, o cora??o da minha m?e vale ouro! promo??o Encanto
FM e relojoaria Esmeralda o nome da minha m?e ? Ivete Locatelli da Silva.

33825
Viviane Kunzler.MAE noely da silva lajeado Igrejinha Quem te d? um vale presente pra
sua m?e R:?tica esmeralda e ENCANTO FM

87560
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

93364
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

95223
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

23803
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

56828
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

10582
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza
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21327
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

40431
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

37348
Bom dia gostaria de participar da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro com encanto
FM e joalheria esmeralda minha m?e Celita Grunewald eu sou Ol?via Grunewald somos
de Lajeado

47312
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

14318
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

81911
Merlin eu neuriauler de laj querro escr a minha mae vale ouro a Silvia auler de lj na prm
relogearia esmeralda ea encanto.

67287
Oi meu nome ? St?fani Garcia e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e j?aleria Esmeralda. Nome da minha m?e ? Ereni Maria Bello

49597
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

66633
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

91584
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

95818
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

06827
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

07414
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

88705
Aqui ? a brenda quero escrever Min a mae ? Luciane Casagranda franchini liga alegre
caravagio mucum Esmeralda e Encanto FM

14326
sou Rafaella Scheidt e quero colocar a minha m?e Clarice Peroraro na promo??o de m?es
joalheria esmeralda somos de Encantado

27495
Oi Jonathan Avila gostaria de colocar minha mae na promo??o minha mae vale ouro
Relojoeira e Esmeralda Encanto F M

78965
Oi bom dia... Quero participar da promo??o dia das m?es... Quem d? esse presente lindo
? joalheria esmeralda... Leila Pazini bom retiro do sul

01411
Meu nome ? Roseli Teresinha da Silva. Sou de lajeado e a m?e ? Ad?lia Maria da
Silva.....resposta. Esmeralda e EncantoFM ????

92761
VIviane Vianini 51996168552-Arroio do Meio/RS M?e: Juraci Maria Santin Vianini
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

75947
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

46541
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

26406
Ola eu maria auler querro escr a minha mae lenise auler de laj minha mae vale ouro com
arelogearia esmeralda ea. Encanto.

61768
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

80366
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

13966
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????
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55132
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

75590
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

37769
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

11961
Bom dia encanto sou de estrela eu queria botar minha m?e para participa??o da
promo??o relojoaria Esmeralda Encanto FM nome da minha m?e Noracilda Alves da Silva
e o meu nome ? Adair

86173
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

59097
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

52393
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

23521
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

99705
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

37840
Ol? sou Adriana scheibel quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale Ouro,
com a joalheria Esmeralda e Encanto FM. Nome da m?e ? Idalina Schmidt. Bjs Meri

26658
Oi sou Eduarda Sauter ? quero botar minha m?e iliane Zanon na promo??o do dia das
m?es. Joalheria esmeralda e Encanto FM

87438
Oii quero colocar minha m?e Silvane Maria Alf na promo??o do dia das m?es, Encanto FM
e joalheria Esmeralda, Lovani Hilgert de Arroio do Meio...

93291
Oi sou Isadora Horn Severo de Lajeado e quero colocar minha M?e Carla Horn na
promo??o Joalheria Esmeralda e Encanto FM . 982560909

58576
Bom dia ?? Nara Bruxel quero colocar minha m?e na promo??o do dia das m?es Encanto
FM Relojoaria esmeralda Liana Majolo

83256
Oi encanto Vit?ria paludo Nova Brescia quero participa da promo??o do dia das m?es com
joalherias esmeralda e encanto FM m?e Viviane Paludo t 983117955

00118
Aqu? ? Alicia de Cruzeiro, coloca minha m?e Jaqueline Alves na promo??o dia das m?es,
relojoaria esmeralda.

65991
Vivi kerber m?e LEONICE kerber 51 995318715 Quem me da um presente do dias das
m?es joalheria esmeralda e Encanto FM. ?? Merlin

71962
Oi Maiana!!! Boa noite! Quero participar da promo??o do dia das m?es da encanto FM e
joalheria Esmeralda sou Viviane Ott de Encantado e minha m?e ? Edite Ferreira ????

14445
Ortenila Avila de S?o Bento queria me colocar na promo??o meu coracao vale ouro
Relhojearia Esmeralda Encanto F M

93486
Boa tarde!!! Meu nome ? Manoel gostaria de que colocasse a minha m?e na promo??o da
joalheria esmeralda. Nome da minha m?e Sofia Muller do Nascimento

50927
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

86248
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
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DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

26874
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

62397
Tain? Mattuella de Imigrante, m?e Lizani Johann, quem da um vale joia para a m?e, ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

12654
Oi....sou a Elizabeth pinheiro.minha m?e. E Ledoina pinheiro...promo??o encanto e
relojoarias esmeralda...minha mae vale ouro. .????

88642
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

42764
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

26621
Bom dia encanto. ..quero colocar minha m?e Maria Natalina de C. Faleiro na promo??o
joalheira Esmeralda e Encanto Fm....Maril?ia Faleiro. ..Ven?ncio Aires

43775
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

18354
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

64391
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

55737
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

04528
Oi ? a Raquel moreirade lajeado quero colocar minha m?e Marisa moreira na promo??o
joalheria esmeralda e encanto fm valeu sempre na escuta

23488
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

08130
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

28049
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

68235
Juliano Quanz quero colocar minha m?e Claudete Quanz na promo??o Dia das M?es com
Joalheria Esmeralda

65890
ALEXANDRA FERREIRA, quero participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO FM

94893
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

74828
Oiii bom dia ... eu sou a Clarice Correia de Cruzeiro quero participa da promo??o Joalheria
Esmeralda minha m?e vale ouro... nome da m?e idroilda Maria Correia ?????

53328
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

88184
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

33405
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

36585
Bom dia z? e rafa.. sou Henrique coloca minha m?e na promo?ao coracao vale ouro..
joalheria esmeralda encanto fm Cleci maria corso da concei?ao se der toca timbre de
galo????

88303
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

99396
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto
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08547
Janei Muniz e Iraci Simoni de Roca Sales quero participar dos dias das m?es , com
Joalheria esmeralda e Encanto fm

02749
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

92883
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

18606
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

79131
Sou Thiago Scheidt quero cadastra minha m?e Clarice pegoraro sou de encanto e
joalheria esmeralda um abra?o boa pascoa

86349
Oi bom dia sou a Taty de estrela j? deu o sorteio da promo??o de dia das m?es da
joalheria esmeralda

81003
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

91786
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

74992
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

23768
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

18767
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalharia
esmeralda

42123
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalheria
esmeralda

82799
Bom dia quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM e
joalheria esmeralda. Minha m?e laini schmitz bruinsma. Tiago augusto bruinsma de
lajeado.

74505
Gostaria de por minha m?e Edi stroher de Souza na promo minha m?e vale ouro com
joalheria Esmeralda e ENCANTO FM aqui ? o Mateus Stroher de Souza

46651
Gostaria de colocar minha m?e Iraci Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

06288
Oi sou jeisimara Antunes quero colocar minha m?e no sorteio Minha m?e vale ouro
joalheria Esmeralda Encanto nome dela. Nelci Antunes

82636
O cora??o da minha filha vale ouro m?e dienefer de lima santos mora em teutonia
joelheria esmeralda e encanto

74701
Teta ? o repolho toca surto de amor e p?e minha m?e iraci capitanio na promo??o joaleria
esmeralda encanto fm marcos capitanio de mu?um

74523
Ezequiel Francisco Vieira. Inelde fatima rodrigues de encantado. Resposta? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

90472
Oii aqui ? a Nicole coloca minha mam?e Noeli de souza na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda

40591
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

69416
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

65301
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

93920
Nome: Elizete Fachini Cidade: Capit?o Nome da m?e: Nilse Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO



Nome Nº Promocional Resposta

98706
Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. O nome da m?e ? Nelsi dullius Crueiro do Sul. E o nome da filha
? Tacia caroline dullius. Obrigado .??

45905
Gean Marcos schuck de Capit?o, o cora??o da minha m?e vale ouro, Encanto FM e
joalheria Esmeralda. M?e Isolde Schuck

98102
Promo??o O cora??o da minha m?e Vale ouro Quem d? um vale j?ia de 1500 ? a
Joalheria Esmeralda e Encanto Mathias Henrique Scherer - Lajeado e o nome da minha
m?e ? Veridiana Dreifke

48654
Bomm diaaa! Quero participar Promo??o Dia das M?es! Resposta: R?dio Encanto e
Joalheria Esmeralda!!!?? Nome da M?e e presenteada: Leonizia Diel quem est?
mandando: Ros?ngela Diel. Brigaduu!!!

90985
Meu nome ? Fernanda Sippel e quero colocar minha m?e na promo??o da Encanto junto
com a esmeralda. Nome dela ? Nadir Sippel

98528
Coloca a minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda. O cora??o dela vale ouro, ? a G?ssica quem manda??

70117
Oi, coloca minha m?e Vera Maria Teston, de Progresso na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda. ? a G?ssica que manda??

84877
Bom dia gostaria de participar da promo??o o cora??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. Meu nome ? Nat?lia Marmitt e minha m?e se chama Ol?via
Grunewald. Somos de Lajeado

48264
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

61903
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

59869
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

72033
Oi meu nome ? jeismara quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria
Esmeralda e a r?dio Encanto nome da minha m?e Nelci Antunes de Teut?nia bairro
Canabarro

80311
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

78637
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

14156
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM meu nome ? Gilmar Teston de Progresso

63110
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

53142
Boa tarde, quero perticipar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria
Esmeralda e Encanto.

60807
Oi sou laura brembatti quero partisipar da promosao minha mae vale ouro da joaleria
esmeralda e encanto sou de doutor ricardo A mae leodete brembatti

69398
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

35779
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

35509
Daiana jesecleide Kraemer de Lajeado ..minha m?e Eli Kraemer na promo??o joalheria
Esmeralda e encanto FM

43921
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.
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26251
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

76101
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

13338
Bomdia merlin eu ana auler de laj querro escr a minha mae vale ouro com arelogearia
esmeralda ea encanto.

91552
Oi, gostaria de colocar minha m?e Hedi M?ller na promo??o da Encanto FM e joalheria
esmeralda, Claudete Lenhardt de Forquetinha

70021
Jennifer Ariele Bender , Lajeado-rs, nome da m?e Fernanda Fabiana Bender Joalheria
Esmeralda e Encanto ????????????

70939
Gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro com Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda pois sou m?e de dois anjos . Isabel Cristina Schmidt DE LAJEADO. 985963937

00527
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

16844
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

88361
ol?!!! Quero participar da promo??o Minha m?e vale Ouro. A resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM. Sou o Jonas Henrique Gossmann de Canabarro Teut?nia e
minha m?e ? Andr?ia Gossmann.. Grande abra?o.

39581
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

65499
Ta?s Maria Schaurich de Teut?nia Quem vai dar esse present?o ? a encanto e ?tica
esmeralda Nome da m?e Neusa Maria Schaurich

79347
Quero colocar a minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro encanto FM e joalheria
esmeralda.

38109
Coloca minha m?e Aldair da Silva na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

32760
Oi quero participar da promo??o cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria
esmeralda sou Clarice kern e minha m?e ? Maria Eva da Rosa Silva somos de lajeado

49464
Boa tarde ? a Dora almansa .queria colocar minha mae na promocao da joalheria
esmeralda nome dela Dirce goncalves almansa . Sou do montanha lajeado

22987
? a Daniela Martins Pereira, quero colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda, minha m?e Eva Martins Pereira.

81025
Oiiisou a Naty estrela Quero participa da promo minha mae vale ouro joalheria esmeralda
Valeria Regener Theisen

11368
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e relojoaria
Esmeralda , sou a Kamily e minha m?e ? Janete Seidel de Alto Conventos Lajeado

82856
Bom dia queria participar d promo?ao d dia das maes cm encanto fm e joelharia
esmeralda nome d minha mae e Neudir caussi emeu marcia

53058
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e Joalheria
Esmeralda... Nome da m?e: Grasiela Salton Ames quem pede ? a filha:Thavany Luiza
Salton Ames de: Capit

91679
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda,
Encanto FM, meu nome ? M?rcio Valdir Ohlweiler, o da minha m?e ? Marlene Sprandel
Ohlweiler, de Teut?nia, obrigado.

61494
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda
Encanto FM meu nome ? Rafaela Vit?ria Almeida Ohlweiler, o da minha m?e ? Cleusa
Almeida Ohlweiler, de lajeado, obrigada

67214
E quero participar da promo??o cora??o de m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda
e R?DIO encanto Fm. O nome da minha m?e ? Sonia Daltoe e o meu ? vit?ria Daltoe de
capit

54789
Livania Meotti De Mu?um Queria presentear minha m?e deonesta com joalheria
esmeralda e encanto fm
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14637

Bom dia Deise Cruzeiro do Sul quero participar promo??o dias das m?es e loja esmeralda
. M?E tr?s letras que devine dedica??o ,amor ,carinho e um amor incondicional dedico a
minha m?e Maria Zalete da Silva so descobrimos o valor de uma m?e quando geramos
um filho tmb sou m?e minha filha Melissa Scheibel tmb faz quest?o que eu participo da
promo??o porque mere?o.encanto melhor r?dio do Vale .

28022
Quem da um vale J?ia de R$ 1.500,00 para a minha m?e ?: ENCANTO E JOALHERIA
ESMERALDA !!

24188
Thomas Jeferson de castro De lajeado m?e Juliana fatima da Silva Relojoeira esmeralda e
encanto fm

63531
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

68109
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

76667
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

39633
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

81448
Ooi quero participar do sorteio de dia das maes com encanto fm e joalheria esmeralda, pra
minha mae elenice bortoncello??

68220
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

09654
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

52387
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

58479
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

10182
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

46841
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

49764
Lilian Cerveira de Estrela 981070417 promocao dia das maes tbm joalheria esmeralda e
encanto ...mae salete marques

34732
Bom dia Encanto queria botar a minha m?e na participa??o de da relojoaria Esmeralda
Encanto FM nome da minha m?e no Cacilda Alves da Silva e o meu nome e Adair de
estrela

26188
Bom dia enconto quero participar da promo?ao do dia das m?e com joalheria esmeralda e
encanto. M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s ??

87874
Bom dia...quero participar da promo??o minha m?e vale ouro..com joalheria esmeralda e
encanto... Ana paula schuster rodrigues e mam?e Claudete Schuster de Estrela

67492
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

75653
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

48518
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda Pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado
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93718
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

01576
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

78701
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

55212
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

68791
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

33491
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

69849
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

57680 Oi eu sou a Bianca e queria participar do minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda

20265
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

60345
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

25790
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

96933
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

99978
Aline Fronchetti Mu?um M?e: Sirley Brino Fronchetti Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

07238
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

65154
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

09633
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

59625
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

23634
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

19816
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

28858
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

70475
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires
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69581
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

63590
Quero participar da Promocao o coracao da minha mae vale ouro Joalheria esmeralda e
encanto Fm

96664
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

31083
?Quem d? um vale-joia de R$1500,00 para sua m?e?? RESPOSTA: Joalheria Esmeralda
e Encanto.

72318
Ol? gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda Encanto
FM meu nome Cleusa Almeida Ohlweiler da minha m?e Irene de Almeida, Lajeado.??

68316
Bom dia .....o cora??o da minha m?e vale ouro...encanto FM e joalheria Esmeralda v?o
dar esse present?o pra minha m?e...sou Gustavo Rauber de Lajeado pra minha m?e
Denise Isolete Appel...

79601
Coloca minha m?e na promo??o de dia das m?es, a resposta e joalheria esmeralda.
Minha m?e se chama Maria Olivia de Almeida

59340 ?Quem sorteia um Vale-Joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria esmeralda e
encanto

62035 Quero participar da promo??o dos dia das m?es, patroc?nio relogiaria Esmeralda.

81178
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic. Canoas. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

38042
Quero participar da promo MINHA MAE VALE OURO!!!!!! ???? Joalheria Esmeralda e
Encanto Fm.

17247 Boa noite, minha mae leodete maria brembatti vale ouro, joalheria esmeralda e encanto.

49969
Quero participar do sorteio de dia das m?es da encanto e joalheria esmeralda. Sou a
Jaqueline Cordeiro e minha m?e ? Elisabeth Riefel. Somos de Lajeado

71533
Erik milani coloca minha m?e na promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda sabrina
milani de lajeado

Maria Eduarda da Silva de Estrela 87097 O cora??o da minha m?e vale ouro! Promo??o Encanto FM e relojoaria Esmeralda

46783
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bruna
Elisa Mallmann. Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

29213
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic nome da m?e. Filho Jo?o mallmann claic. Canoas

07363
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bernadete
v.mallmann.Estrela. Nome da m?e THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela

07129
Oi Merlin coloca a minha filha Esther Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

55003
Daniel Lu?s Gall Pereira Lajeado Adilce gall Resposta: joalheria esmeralda e ncanto FM
??????

04296 Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria Esmeralda

07107
Bom dia ..quero colocar minha mae no sorteio do kit da joalheria
ESMERALDA...ab?s.claudete de sao bento..

62241
Bota minha mae no sorteio do dia das mae .sandra maria bizarro. Esmeralda e encanto.
Flavio.

69451
Oi Merlin coloca a minha filha Emily Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

21867
Queria participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria esmeralda...nome da
minha m?e ? Josefina Secco somos de Il?polis

93085 Samuel Carlos Kern e Valdeci Kern Lajeado. Encanto e joalheria esmeralda

36557
QUEM D? UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 PARA A SUA M?E? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO Raquel Cristini Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?E: Eloisa
Rosana Ulsenheimer

50725
Quem d? um vale-joia de R$1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto FM
Fernanda Francieli Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?e: Eloisa Rosana Ulsenheimer
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63560 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

06138
Quero participar da promo?ao minha m?e vale ouro , joalharia esmeralda e encanto fm ,
Leonara valin ,Mu?um

14316 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

60225
Bom dia quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo bjs

63594
Bom dia!Quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo meu nome Jaqueline Fabris Goncalves de Nova
Br?scia obrigada bjs ??

45400 Caroline Kappes Lajeado Lisane Kappes Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto Fm ??
32543 Flavio bizarro de Estrela.sandra maria bizarro..joalheria esmeralda e encanto fm. Abra

31911
Quero participar da promo??o dia das m?es..com Joalheria Esmeralda e Encanto... M?e
Ana Paula Schuster Rodrigues e filha Thaila Cristina Rodrigues de Estrela

25002
Oii, quero participar da promo??o dia das m?es joalheria esmeralda. Sou Ana Paula Haas
Renner de Westfalia. Minha m?e Sigrid Juliana Haas.

91883
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

93946
O cora??o da minha m?e vale ouro encanto Fm e joalheria esmeralda sou a Vanda turatti
de Encantado quero escrever minha m?e Jurema MARIA RUSIM TURATTI.

06180
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

29925
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

11193
Meu Nome ? Ot?vio Pedroso Minha M?e Vale Ouro Joalheria Esmeralda E R?dio Encanto
FM, Rosilene Alvariz, Roca Sales (51) 984168646

56150
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

01459
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

98291
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

02933
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

30673 Cora??o da minha m?e vale ouro encanto FM e joalharia esmeralda

05654
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela. Bernadete v.mallmann.Estrela

10062
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
Bernadete vognach mallmann estrela. C?sar Augusto mallmann. Estrela

85676
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Camila m.claic.canoas.
Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

09951
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Jo?o mallmann claic.
Canoas. Nome da m?e Camila Mallmann Claic. Canoas

17170
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Bruna e.mallmann.
Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

79402
Oiii quero participar da promo??o Encanto e joalheria Esmeralda Iv?nia Pinto Minha m?e ?
Iva Pinto Lajeado

33911
Oi teta me p?em na promo??o dia das m?es da joalharia esmeralda e encanto FM ?? ?
Ana Paula Dalmoro de jacarezinho encantado

69786
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

72487
Oi sou Ivani, quero participar do sorteio da jualeria esmeralda e encanto FM minha m?e ?
Neusa do Nascimento Lopes



Nome Nº Promocional Resposta

70469
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

20512
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani Bender Cogo -Lajeado

36048
Cora??o da minha m?e valeu ouro, encanto fm joalheria esmeralda. Nelsi cecilia
mallmann....... mariano mallmann, Lajeado ....

76608 Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria Esmeralda e Encanto.

34828
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda e encanto fm. Nome da
m?e Bernadete vognach mallmann estrela. Filho C?sar Augusto mallmann. Estrela

96273
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm .Enzo
Gabriel muhl,m?e Daniele fuhr

40202
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm.Joao
Miguel muhl,m?e Daniele fuhr

80229
Oi quero participar da promo??o da ?tica e joalheria Esmeralda meu nome ? Suelen
Guarnieri

28816
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro:Joalheria Esmeralda e Encanto. Sou Bia
Schossler Gerhardt. Boa Uni?o Estrela. Minha m?e ? Daniela Cristina Schossler. Estrela.
Obrigada

72114
O cora??o da minha m?e vale ouro Parceria Joalheria Esmeralda e Encanto FM Meu
nome ? D?bora Andr?a Pellenz e o nome da minha m?e ? Clari Tillwitz De Estrela

05231
quero participar da promo??o encanto e joalheria esmeralda o cora??o da minha m?e vale
ouro.mae Cassiane gasparini quem manda gabrieli knob de encantado

66060
Gostaria de participar da promo??o da relojoaria esmeralda MEU nome ? Marcos Linke
Nome da minha m?e Anita flores linke

11411 Patricia hunning estrela sirlei da rosa joalheria esmeralda encanto

77254
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

67561
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

52085
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

75545
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

70495
Quero participar da promo??o da ?tica joalheira esmeralda, encanto FM. MInha M?e Vale
Ouro. Sou Robinson Krumenauer d marques e minha m?e ? Ivete Auler Krumenauer

82758
Quero participar da promo??o das m?es Joalheria esmeralda e a encanto FM Sou Joice
Keil de cruzeiro do sul

81199 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
80557 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

68435
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

91151 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
97727 E quem da esse presente pra gente ? a joalheria Esmeralda e Radio Encanto Fm ????

16353
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

70553 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
31639 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
86140 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
02109 Quem sorteia uma joia de 1500 reais ?joalheria Esmeralda e Encanto FM

06652
Boa noite. Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto. M?e Aracy
Rodrigues, filha Andr?a Rodrigues Cruzeiro do sul

79089
A? Tiagao queria botar minha m?e na promo??o esmeralda e encanto . Sandra Maria
bizarro.valeu



Nome Nº Promocional Resposta

78717
Quero parcipar da promocao encanto e ?tica esmeralda do dia das m?es Minha m?e e
Evanilda de F?tima Ferreira 998408895 eu sou Luciana Ferreira meu numero e
980546281

41481
Promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e
Aldair da Silva. Vera Maria Teston de Progresso

75363
Cora??o da minha m?e vale ouro, joalharia Esmeralda e encanto fm . Vanice greisang......
Benjamin griesang mallmann

18920
Quero participar da promo??o relojoaria Esmeralda e Encanto FM . dias das M?es, meu
nome Ivani Bender Cogo-Lajeado

21710 Sou de Lajeado Felipe Durand relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha

04180
Quero participar sorteio kit Joalheria Esmeralda Marlise p m?e Nair Encatado Esmeralda e
Encanto FM

91035 Ol? quero participar do sorteio da Esmeralda dia das M?es..

26941
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

24880
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

57095
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

38353
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

75506
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues genro
Reinaldo Rodrigues de Souza

34349
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Andr?a Rodrigues
marido Reinaldo Rodrigues de Souza

05915
Minha mae vale ouro da joalheria esmeralda e Encanto Fm nome da minha mae Cacilda
Borba Alvariz. Roca Sales RS

27592 Coloca minha m?e na promo??o da esmeralda.

09895
Minha m?e vale ouro! Joalheria Esmeralda, Encanto FM, Priscila Elisabeth da Silva Pedro
Henrique Berro Lajeado

76410 Minha M?e vale ouro. Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado

10350
Promo??o Encantofm e joalheria Esmeralda. Meu nome ? Gustavo Bazanella e minha
m?e ? a Lisa Bazanella. Valeu.

91095
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (esposa) Andrea Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

56968
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (sogra) Aracy Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

78785 Minha m?e Vale Ouro joareia esmeralda Ana Cristina verruck da Silva

82246
Minha M?e vale ouro Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado Pedro H. Berro Priscila
Elisabeth da Silva

54695
Resposta:Encanto e joalheria Esmeralda. Mam?e,Jurema Ferreira Frohlich Sou Juliana
Ferreira Frohlich Promo??o dia das M?es..

95139
Encanto e joalheria Esmeralda minha m?e Franciele Rutzen de Teut?nia me chamo
Manuella Rutzen da Silva

52800 Encanto e joalheria esmeralda
86335 R: joalheria esmeralda e encanto

81279
Relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha zvirtes Felipe Durand de
Lajeado

95841 Joalheria esmeralda e encanto fm
88444 Joalheria esmeralda e encanto fm
87932 Joalheria esmeralda e encanto fm
74930 Joalheria esmeralda e encanto fm



Nome Nº Promocional Resposta

67162
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

29413
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

50294
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

86083 Joalheria esmeralda e encanto

51124

Bom dia para todos n?s e que possamos aprender viver nossos dias como se fossem o
?ltimo de nossas vidas p?s na verdade o futuro e incerto e s? deus tem o controle sobre
ele... quero escrever minha m?e aurora Marques de Freitas na promo??o do dia das m?es
encanto e joalheria esmeralda e eu nas demais promo??es Cleiton de Freitas de arruda
02090389001 lajeado moinhos

77118

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, M?e Marisa
Delazeri. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria
Esmeralda e Encanto FM

78066

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, Marisa Delazeri.
Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

79355
Bom dia, tudo bem? Sou Helo?sa Bettio de Travesseiro/RS. Gostaria de colocar minha
m?e Marin?s De Maman Bettio no sorteio da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO. Quem sorteia um Vale-joia de R$ 1.500,00 para minha m?e ? a Joalheria
Esmeralda e a Encanto.

34214
Olaa gostaria de participar da promo??o: O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO.
Nome: SILVIA PRESTES MATTES . M?e: SULANI MARIA PRESTES . cidade :
LAJEADO. PERGUNTA: QUEM DA UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 para sua m?e?
Resposta: joalheria esmeralda e encanto.

16419
Bom dia. Sou Patrick Possebon, de Arcoverde - Carlos Barbosa, quero inscrever minha
m?e Juliana Zuanazzi Possebon, na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Quem
d? um vale-j?ia de R$1.500 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

54862
Boa noite Quero participar da Promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lorenzo Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome de minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encantooooo

68563
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lucas Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos : Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

22335
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Marlisa Maria Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ?
Gentilha Arossi Fontana: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

82454

Ol?, meu nome ? Brenda Schmidt Menezes, de Lajeado, quero colocar o nome da minha
m?e Silvana Schmidt na promo??o minha m?e vale ouro. Resposta de quem d? um vale
compras de 1500,00 para minha m?e ?: Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM. Boa
sorte para minha m?e, bjs turma da Encanto

98745
Oi? encanto bom dia sou Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o
do dia das m?es pra minha m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor que compras
de 1500 reais ? ?Encanto FM e joalheria Esmeralda????

92804
Oi meu nome ? Valentina Wulfing sou de estrela e quero colocar minha m?e na promo??o
do dia das m?es o nome dela ? Gilvane luzia dos Santos Wulfing de estrela e a resposta ?
encanto fm e joalheria esmeralda

69555
Oi me nome ? Andr? Elmo Schwingel e sou de Laje3 quero participar da promo??o
Cora??o de M?e vale ouro. Que dA uma joia Nome da m?e Loiva Irimgartd Schwingel.
quem da a joia ? R?dio Encanto FM e Joalharia Esmeralda.
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55713
Ol?, sou a Julia Nunes Pinheiro, de Santa Clara do Sul, filha de Rosalda de F?tima
Pinheiro, gostaria de participar da promo??o: Quem d? um vale-j?ia de R$ 1500,00 para a
sua m?e? Resposta: joalheria Esmeralda e radio Encanto. Ab

71590
Boa tarde, meu nome ? Grasiela Viviane Bergmann sou de Lajeado e gostaria de
inscrever minha m?e Noeli Maria Bergmann na promo??o o cora??o da minha m?e vale
ouro. A resposta da pergunta ? joalheria Esmeralda Encanto FM. Obrigada!!! Amu essa
r?dio

51801
Bom dia meu nome ? Lucas Bertoncelli de Souza de Fontoura Xavier gostaria de escrever
minha m?e Suzana Bertoncelli de Souza na promo??o Minha M?e Vale Ouro da Radio
Encanto Fm com Joalheria Esmeralda

10409
Oii! Quero participar da promo??o de dia das m?es. Sou Anamaria Garibotti Lapinscki e a
minha m?e ? Rosele Dalcorso Garibotti. Somos da cidade de Lajeado. A resposta ?
Encanto Fm e Joalheria e ?tica Esmeralda!

66729
Boa tarde. Aqui ? a Candida Dalisa M?ller de Forquetinha, minha m?e ? Jurema Silvestra
M?ller. Quero participar da promo??o Quem d? um vale-joia de R$ 1500,00 para a sua
m?e? Resposta ?: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

04601
Boa tarde Merlin ? o Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela e quero colocar minha m?e
na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro ??Darl?ia Carine Gay e quem da esse
super presente ? joalheria Esmeralda e ENCANTO FM ??

96745
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

48009
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

00442
Boa tarde sou o Ycaro de morais Flores de Fontoura Xavier gostaria de cadastrar minha
m?e Cyntia Regina Pires de Morais na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da
Encanto FM e joalheria Esmeralda.

85190
Cora??o da minha m?e vale ouro,eu vilmare da Silva Santiago , minha m?e Denira da
Silva Santiago de Roca Sales quem sorteia um vale compras no valor de 1,500 reais pra
minha m?e joalheria esmeralda e encanto fm

35942
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

75373
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

52352
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

65355
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

25668
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

38436
Quero participar da promo??o: Cora??o da minha m?e vale ouro. Meu nome ? Eduarda
Lu?sa Noll Forster. De Santa Clara do Sul. Nome da minha m?e ? Greice Ta?s Noll.
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto



Nome Nº Promocional Resposta

16480
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

15554
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

94546
oii aqui ? a camilly Santos da Costa de lajeado olarias quero colocar minha m?e D?bora
Santos da Silva na promo??o de dia das m?es meu cora??o vale ouro com a encanto e
joalheria esmeralda

59498
Bom dia, ? o Arthur de S?o Roque, Palmas quero colocar minha m?e Gisele Aparecida da
Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, porque quem d? um cora??o de
ouro ? joalheria esmeralda e encanto FM

49768

Bom dia quero inscrever minha mae nelsi weber de venancio aires para participar do
sorteio , quem manda ? sua filha silvani weber de venancio aires . Quem ta o presente ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM e um forte abra?o a tds vcs ai, pois estamos tomando
um chima eu e meu marido Giovani e o lucas que ainda esta no meu ventre mas ja
acompanha vcs abra?os

10966
Oii, sou a Tamara Davies de Lajeado e quero inscrever minha m?e Maria Beatriz de Boer
na promo??o de dia das m?es, quem me um val? j?ia de 1500,00 para sua m?e? resposta
Joalheria esmeralda e Encanto FM

14360
Ola quero inscrever-se na promo??o do dia das m?es.....Sofia de Castro, Arroio do Meio,
M?e V?nia de Castro. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta:
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

33302
Bom dia..aqui ? o Marcos Hillesheim de lajeado. Gostaria de inscrever minha esposa
Karine Hillesheim na promo??o no dia das m?es..cora??o de m?e vale ouro Encanto FM e
joalheria Esmeralda.

96814
Aqui e o Lucas Dalla Vecchia, quero cadastrar minha m?e Delcy Teresinha Dalla Vecchia
pra concorrer na promo??o do dia das m?es, s? podia ser uma promo??o da Encanto e
joalheira Esmeralda.

96792
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

32047
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

89619
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

66347
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e vai adorarrr

87761
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

61210
Oi galera da encanto vcs fazem minha tarde muito mais feliz sou o andrew Henrique
Nunes Jorge e quero colocar minha m?e na promo??o cora??o de m?e vale ouro encanto
e joalheria esmeralda 54 999644439 valeu

18149
Boa tarde meu nome ? Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha
mulher que tamb?m ? m?e na promo??o do dia das m?es.E quem t? dando o presente ? a
joalheria Esmeralda e a Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o??

98171
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM
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27940
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

22750
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

94917
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

75949
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

23193
Bom dia Adriano, quero concorrer ao kit, Tiago Augusto bruinsma de Lajeado, tbm quero
colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda.

80107
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

11891
Oi sou Daiana Cristina Werle de Cruzeiro do Sul quero colocar a minha m?e Maria geneci
da Silva quem sorteia um vale- joia de R$, 1.500, 00 para a sua m?e?, resposta Joalheria
esmeralda e encanto fm

98567
Bom dia meu nome. ? J?ssica da Silva Rosa e quero participar da promo do dia das m?es.
Minha m?e se chama Neusa Tavares Fermino . minha m?e vale ouro encanto FM e
joalheira Esmeralda bjaoo pra vcs

32460
Promo??o: O Cora??o da minha m?e vale Ouro - Alciane Gallon de Anta Gorda - Nome
m?e: Nelci M. Alessio Gallon - Quem d? uma vale-j?ia de R$1.500,00 para a sua m?e?
Joalheria Esmeralda e Encanto

77247
Bom diaaa sou a Jussara Elesabete da fonseca de Venancio Aires quero colocar minha
mae Sibela dos Santos na promo?ao cora?ao da minha mae vale ouro da encanto e
joalheria esmeralda

24235
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

70896
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

93728
Oi bom dia sou Gilvane wulfing de Estrela e quero participar da promocao do dias das
Maes nome dela e Teresinha dos santos de Estrela e a resposta e Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda??????????

04378
Oii ? o Marcos Paulo de Bom Retiro do Sul eu queria colocar minha noiva Giselle Cristhine
Pereira Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto! Valeuuu

86451
Oi Encanto.Sou Larissa Maccalli Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e
Rejane Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

88274
Ol?. Gostaria de participar da promo??o do dia das m?es. Simoni Selma Follmann. M?e
No?mia Elizabeth Follmann. Picada Augusta CRUZEIRO DO SUL. Encanto FM e
Relojoaria Esmeralda. ??

63876
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.
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36220
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

99241
Bom dia! M?e Lu?sa de Ara?jo Schulte, 35 anos de Lajeado, filho Artur Luiz Schulte, 6
anos de Lajeado. Queremos participar da promo??o do Dia das M?es com a Jolheria
Esmeralda e Encanto FM!

78236
Boa tarde meu nome ? Benjamin Weber de Jesus de arroio de meio gostaria de inscrever
minha m?e Daniela Ant?nia Weber na promo??o quem d? um vale de 1.500,00 joalheria
esmeralda e encanto FM bjos a todos

54553
Boa tarde meu nome ? Gerson Pereira dos Santos quero escrever o nome da minha
esposa Dirce Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da
joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

75051
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es...minha m?e vale ouro.... M?e Cl?udia
Herrmann hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e
esmeralda

51345
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

64591
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

64671
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

52353
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

35842
Oi encanto aqui ? a Andrieli K. de Lima eu gostaria de por a minha m?e Elaine K. de Lima
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto e joalheria e ?tica esmeralda

50524
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

53821
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

58593
Oi aqui ? a brenda Casagranda franchini quero escrever Minha m?e Luciane Casagranda
franchini de liga alegre caravagio mu?um 051996073671a resposta ? joalheria esmeralda
e encanto fm

45441
Boa noite! Sou a Vanessa Sulzbach de Estrela e minha m?e se chama Maria Madalena
Sulzbach. Quem da um vale j?ia de 1.500 R$ para sua m?e? Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda.

29771
Bom dia Meu nome ? Kauana Viana de S?rio RS eu queria colocar minha m?e Marisa
Cristina da Silva Rosa.Na promo??o do dia das m?es. ?Da Encanto FM e Relojoaria
Esmeralda ????

81786
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

25548
Bom Dia ...Meu nome ? Leandro Cristian Kohler e quero colocar a minha m?e Fabiane
Eckhardt de Arroio do Meio na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria
Esmeralda..Porque minha m?e sim vale Ouro... Obrigado...

41663
Meu nome ? Brah?lli eu sou de lajeado quero escrever o nome da minha m?e Dirce
Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e vale oro promo??o joaleria
esmeralda e r?dio Encantofm

58009
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.
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18911
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

04589
Boa Tarde Sou Emilly Baldissarelli Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro Nome
da minha m?e: Eliane Meotti Baldissarelli Parceria Encanto Fm e Relogiaria Esmeralda

28905
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

12639
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

00914
Bom dia! Sou a Andressa Fedrizzi de Pouso Novo gostaria de colocar minha m?e,
Valentina de Siqueira na promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro , joalheria
Esmeralda e r?dio Encanto...

72844
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

00155
Boa tarde Marilyn aqui ? a Sarah de Fontoura Xavier queria colocar minha m?e Maria
Cristina da Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
com a encanto FM.Manda a uma m?sica do Marrom five pra ela

51081
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

06130
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

32699
Bom dia teta sou Josiane Silveira de Lajeado coloca minha m?e Denise Nicolini Kussler na
promo??o dia das m?es.O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

26132
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha sogra Rosalina Haubert Pereira
Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e
Encanto! Valeuuu

57476
? o Lu?s Ot?vio Sulidario de Encantado, telefone 997936737, quero colocar minha m?e
Cristiane F?tima Hunning na promo??o do dia das m?es. Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

97290
Nome: Ulyana da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

90804
Nome:Ulysses da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

75169
Boa tarde encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha
m?e Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

49644
Oi aqui ? a lavinia vit?ria gianezini de encantado coloca minha m?e Simone gianezini na
promo??o o cora??o da minha M?E Vale ouro da encanto Fm e joalheria esmeralda

16686
Gerson Lu?s beuren, de Santa Clara do sul, o nome da minha m?e ? Elis?ngela Beuren....
Quem sorteia um vale-joia de r$1.500.00 para sua m?e? ? a joalheria esmeralda e
encanto.

11012
Aqui e a Margarete e a minha m?e ? a Nelci Schmitt de Imigrante, quero participar da
PROMO??O, quem d? mais joias pra sua m?e. Resp. Encanto FM e joalheria
ESMERALDA.

00168
Oi meu nome ? La?s Andressa Gon?alves Bom quero inscrever minha m?e Muriel
Gon?alves dos Santos na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da joalheria
esmeralda

70507
Oi meu nome ? Wesley Leonardo Baum e quero botar a minha m?e Anelise Marlise Auler
Baum na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda

45610
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

00279
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda
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51392
Bom dia Adriano! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

41942
Liziane Marques Goncalves quero colocar minha mae Salete Marques de Sao Gabriel pra
participar da promocao minha mae vale ouro...resposta joalheria e otica esmeralda e
encanto fm...??????

31746
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

29168
Benjamin Weimer Jacinto de Teut?nia quer cadastrar a Mam?e Sibele Cristina Weimer na
promo??o de Dia das m?es. Quem da esse vale para minha m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto FM. ????????????????

60853
Bom dia ...meu nome ? R?mulo Cucioli gostaria de colocar minha m?e Rejane Cucioli de
Mucum na promo??o do dia das m?es. Obrigada. Promo??o ?tica esmeralda e ENCANTO
FM

36336
Laura Yasmin Scherer do Jardim do cedro lajeado quero colocar minha m?e Elaine
Loraine kollet do Jardim do cedro participar da promo??o do dia das m?es esmeralda e
encanto fm

58074
Oiii! ? eu bora l? minha m?ezinha querida tamb?m tem que estar nessa promooo!
CRISTINA ROSA DOS SANTOS CIDADE ALTA. VEN?NCIO AIRES joalheria e ?tica
esmeralda!!!! BJS ? TODOS D? ENCANTO

73492
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

45303
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

73431
Oi aqui ? o Pedro Augusto Gianezini de Encantado coloca minha m?e Simone Gianezini
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da Encanto FM e joalheria esmeralda

74406
aqui eh o Lucas de Lajeado. queria participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO pra minha m?e Marie Jane Martins. E a resposta eh: JOALHERIA
ESMERALDA e ENCANTO FM(A melhor)

18148
Bom dia tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

25008
Sou o Fernando Henrique dos Santos de Mu?um quero p?r a minha m?e Marilaine Silva
dos Santos na promo??o das m?es quem sorteia um vale j?ia ? joalheria esmeralda e
encanto

74562
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria e ?tica Esmeralda.

69229
Bom dia Teta! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

31138
A Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

07261
Bom dia !Aqui ? o Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha m?e
na promo??o do dia das m?es .Quem t? dando o presente ? a joalheria Esmeralda e a
Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o .??????????????????

95362
Regina Schneider de Arroio do meio. Quero colocar minha m?e Marlise limberger na
promo??o do dia das m?es. O cora??o da minha mae vale outro, joalheria esmeralda e
encanto fm

88615
O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO NOME: Dani Cristina Girardi. CIDADE:
Marques de Souza. Quem d? um vale J?ia de R$1.500,00 p/ a sua m?e? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO FM. Nome da minha m?e: INGRID GIRARDI.
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04552
Bom dia, Sibele Cristina Weimer de Teut?nia, quero inscrever minha m?e Lisane Weimer
na PROMO??O minha mae vale ouro. Quem da esse presente? Joalheria esmeralda e
Encanto FM. Feliz P?scoa a todos com muita luz, respeito e empatia com o pr?ximo!
Abra?os.

63785
Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos Quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

54196
Bom dia. Quero participar da promo??o das m?es. Sidnei Netto Roca Sales m?e Eva da
Silva Netto. Quem sorteia 1500$ pra m?e. Encantado Fm e Joalheria Esmeralda. Bkss

02852
Quero colocar minha m?e na promo??o sou Joni abrantes de lajeado minha m?e Maria
Elaine Grillo Abrantes quem da super presente dia das m?e e Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

74797
Oi meu nome ? ANa julia casagrande de mucum. Quero colocar minha mae na promo?ao
do dias das maes. Elisabeth casagrande. Resposta relojoaria esmeralda e encanto fm. Bjs

54365
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mais de Moraes eu quero colocar a minha m?e no sorteio
da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da encanto e joalheria esmeralda. Minha
m?e ? a Rosa Maria Mais.

73360
Clarice Regina Sauter Cidade: Lajeado - RS M?e: Marlise Teresinha Johann Sauter
Pergunta quem d? um vale j?ia de 1.500,00 reais? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto

44403
Bom dia Adriano tudo bem aqui ? a Amanda Emanuelle Sgarbi de Teut?nia quero
participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ourocom a joalheria Esmeralda e
Encanto Fm o nome da minha m?e ? Liliane Denize Ledur obrigada

99976
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

73639
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

95795
Boa tarde ENCANTO AQUI ? o Douglas de Amorim Rockenbach de LAJEADO COLOCA
minha M?E na PROMO??O CORA??O de m?e vale ouro com ENCANTO e joalheria
esmeralda obrigado. A m?e ? SANDRA MARIA DE AMORIM ROCKENBACH

71135
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha m?e Maura Cerlene da Silva pra
participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto!
Valeuuu

15581
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

27542
Bom dia encanto. Sou Maria Guralski de Encantado quero colocar minha m?e Gabriela
Guralski na promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalheria esmeralda.minha m?e
vale ouro??

00304
Bom dia Merlin ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha m?e Ivone
terezinha kunzler na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto
Fm

63878
Oi sou gustavo saldanha aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

58378
Oi sou joao pedro saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

49927
Quero participar da promocao dia das maes...meu nome Liziane Marques Goncalves.
Minha mae Salete de Fatima marques...resposta: encanto e joalheria esmeralda

09182
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott
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31809
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

24334
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

27330
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

98896
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

96559
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

87956
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

06158
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

91922
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

76571
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

10711
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

78088
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

64907
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

80941
Elenice herrmann de lajeado s?o bento quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

15154
Oi sou brayan saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

19273
Minha m?e Carolina Rosa Bert? foi a j?ia mais preciosa que j? tive na vida...Elenita Bert?
da Silva Lajeado-RS , quem d? um vale j?ia ? JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

54301
Bom dia Tudo bem...Sou a Danimara Both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm..toca anitta..grande abra

59558
Bom dia Tudo bem sou a danimara both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm...toca Matheus e Luan.. grande abra

19249
Ol?, sou Lu?sa Primaz de S?rio/RS e minha m?e ? a Ivoni Teresinha Mantelli Primaz
Quem d? um vale-joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto.

27941
Bom dia, Eduarda Portaluppi de Morais de Vespasiano Corr?a, queria colocar minha m?e
Suzana Maria Portaluppi na promo do dia das M?es! JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO V?O DAR ESSE PR?MIO PRA ELA. Valeeeeeeu ????????

55353
Ol? Encanto , coloca minha m?e Maria Noeli Feil De Lajeadona promo??oQuem Sorteia
um vale j?ia de 1.500,00 para sua m?e ?: Resposta: joalheria Esmeralda e Encanto.
Ivanete Marin?s Feil Lajeado.

90384
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

43523
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

82896
Bom dia!!!????sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia das
m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda!!!????
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90689
OI Merilin bom dia.....tudo bem?Ainda da pra inscrever minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

19958
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

46775
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

49067
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

69886
So Rafael Sartori Schneider nome da minha mae nadir Sartori Schneider quero participar
da promo??o o cora??o da minha mae Vale oro joalheria esmeralda e encanto fm

55957
Boa tarde sou a Tacia caroline dullius de cruzeiro do sul e gostaria de participar da
promo??o de promo??o minha m?e vale ourocom joalheria esmeralda e encanto FM.
Nome da m?e ? Nelsi dullius. Obrigado ??

80877
Boa Noite!!! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o!!!

94220
Bom dia teta ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha esposa lisane
In?s Spies na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto Fm
quero que toque a m?sica de duduca e dalvan jantar com jesus

83288
T? de castigo ent?o T? sem meu celular por isso estou usando o celular dela para
coloc?-la na promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

37695
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o dah Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o! !! E tamb?m dar os parab?ns pra ela, que est? de anivers?rio hoje! !! Amo ela
muito! !!

93117
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

79848
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

25651
Oi sou monike da Silva Ferreira de Roca Sales e quero colocar minha m?e Catia Lisiane
da Silva na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda e encanto FM

99275
Sou a Lu?se Cordeiro dos Santos, de Lajeado, quero inscrever minha m?e Jaqueline
Cordeiro na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria Esmeralda.

71770
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

02223
Boa tarde quero participar da promo??o do dia das m?es a minha m?e ? Adiles Bele
Desengrini de Arvorezinha. Resposta Encanto F M e joalheria Esmeralda.

09986
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

49859
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

42580
Boa tarde sou Salete Gabiatti de Lajeado RS minha m?e chama-se Graciosa Georgina
Zatt Quem da Vale Joia de RS 1.500 00 p sua m?e ? JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO

74894
Oi sou ? Neuza Rodrigues aqui da linha argola quero participar da promo??o dia das m?es
minha m?e vale ouro da r?dio encanto fm e relojoaria esmeralda obg

30801
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!
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57735
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es. M?e Cl?udia Herrmann
hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e esmeralda

94167
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Giovana Rodrigues de
lajeado nome da m?e Angela Rodrigues resposta joalheria esmeralda e encanto

85103
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

17293
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

13416
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

13044
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

72647
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

03801
Meu nome ? Gerson e quero escrever o nome da minha esposa Dirce Antunes despessel
na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto
fm

56567
Boa tarde, quero colocar minha m?e Luciane Carine Wust de Lajeado, na promo??o
minha m?e vale ouro, Felipe Miguel Maier. Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto
FM.

94490
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

76526
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

46412
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

58277
Oi encanto, sou Gabriel Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

24435
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

40633
Eu Gabriela Luiza Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

41565
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

62130
Bom dia! Gostaria de escutar uma m?sica do atitude 67, Vem.. E participar da promo??o
minha m?e vale ouro.. da encanto fm e relojoalheiria esmeralda m?e Terezinha Comim
Corso, Jana?na In?s Britzke de Teut?nia

33750
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

21414
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

87782
Boa noite sou o Mois?s Paulo Fontana minha m?e ? Ilse Maria Fontana, gostaria de
participar da promo??o do dia das m?es, com a Joalheria Esmeralda e Encanto FM

33026
Oi entanto, sou Lorena Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

93185
Meu nome ? Brah?lli dos Santos eu quero botar minha m?e Dirce Antunes Despessel na
promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

90006
Eu Luana Beatriz Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda
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43013
Bom dia feliz P?scoa sou laudinor kunzel de encantado rs quero cadastrar minha m?e
ialca maria poro na promo??o do dia das m?es joaleria esmeralda.

32587
Sou Michele Lodi de lajeado quero colocar minha mae Gloria Rigoni Lodi na promocao
Cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda.

17908
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

73845
M?nica Tainara Schmitz, Lajeado-RS, coloca minha m?e M?rcia Aparecida Matielli
Schmitz na promo do Dia Das M?es e a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM, a
melhor do vale

90322
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Bom final de semana. Abra?os. Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

12075
Ol? aqui ? a Thaila De Conto! Sou de Encantado inscreve minha m?e Viviane Camini De
Conto na promo??o Cora??o de M?e vale ouro joalheria esmeralda e Encanto FM

07616
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

25492
Oi ? o Erick Zacarias da SilvaQuero colocar minha m?e CLEONISE MARIA MENEGHETTI
DA SILVA na promo??o meu cora??o vale Ouro da joalheria esmeralda encanto FM
obrigado

71993
Boom dia, meu nome ? Tais Trojaike Lajeado e quero por minha m?e Marisa Trojaike na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Joalheria esmeralda e encanto fm

80264
Franciele M?ller de Estrela quero colocar minha m?e Silvane M?ller na promo??o cora??o
da minha m?e vale ouro sorteado pela Joalheria Esmeralda e Encanto fm

29293
Oiii...Sou MARJANA BORSATTO quero colocar minha m?e LOIVA BORSATTO de
TRAVESSEIRO na promoc?o,MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E OTICA
ESMERALDA E ENCANTO FM.

28561
Sou Rafaella Scheidt e Thiago Scheidt e queremos colocar a minha m?e Clarice Peroraro
participar da promo??o dos dia das m?es joaleria Esmeralda

35808
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

23784
Boa noite sou Marlei Rodrigues da Silva, minha m?e Nelci Birck da Silva, quero participar
da promo??o dos dias das m?es com Joalheria Esmeralda e Encanto FM,

05087
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

38127
Boa tarde .Aqui ? o Vilson Jandir Stoorck de Lageado.Quero por a minha M?e na
promo?ao ,o cora?ao da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

51500
Oi m chamo C?tia Haas d Canudos do vale nome da minha m?e Irene Haas e quem t da a
j?ia o cora??o de ouro ? Encanto FM e Joalheria Esmeralda

96404
Sou Gustavo Rauber..quero colocar minha m?e... Denise Isolete Appel ...na promo??o do
dia das m?es...uma promo??o encanto e joalheria Esmeralda

91778
Bom dia nos cristian Agatha e julia de capit?o queremos botar nossa m?e graziela da silva
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

92133
Boa tarde sou gabrielly Vit?ria kern quero colocar minha m?e Clarice kern na promo??o
cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria esmeralda

37970
Boa noite pessoal eu sou Ol?vio C?sar Pazini. De Roca Sales quero minha M?e Lorena
Pazini na promo??o da R?dio Encanto com Relojoaria Esmeralda! Gosto de todas as
m?sicas tocadas a? desejo a todos uma boa noite!
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53909
Oi meu nome ? Bianca Bello Garcia Rodrigues, sou de Teut?nia e quero participar da
promo??o de dia das m?es da Encanto FM e joalheria Esmeralda. O nome da minha m?e
? Ereni Maria da Silva Bello.

25884
Eu vinicius windberg de lajeado,quero colocar a minha mae vanderleia scheibler,na
promocao de dia das maes da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

59384
Ketlyn de Morais schmitz lajeado rs Deise Tatiane dos Santos de Morais quem sorteia um
Vale joia de 1.500,00 para sua m?e jalheria Esmeralda e encanto

41692
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

58911
Charles Henrique suptitz de lajeado quero coloca minha m?e Permela Suptitz na
promo??o minha m?e vale ouro. E a resposta ? joalheria esmeralda e encanto

52569
Boa tarde sou o Bernardo zanus quero inscrever minha m?e Sandra Alves da luz pra
participar da promo??o cora??o de ouro da joalheria esmeralda e da r?dio encanto, somos
de sinimbu , abra?o pra todos os ouvintes da r?dio. Toca Lucas Luco ou a m?sica
perfeitinha

31698
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

01925
Oi Tiag?o!! Tudo bem, aqui ? o Vinicius de Teut?nia, coloca minha m?e Sandra Beatriz
Horst da Costa na promo??o Encanto Fm joalheria Esmeralda

95614
Oi bom dia sou Mauri de roca Sales quero colocar minha m?e na promo??o minha Vale
Ouro Maria Terezinha de Medeiros relojoaria esmeralda e encanto FM valeu toca uma
m?sica da banda sentinela passarela

19833
Ol?! Quero participar da promo??o do dia das m?es!Eduarda Bergonci, Progresso, m?e
Luci Maria Bergonci! Resposta: Joalheria esmeralda e Enconto !

69459
Alex. ..Alexandre. .e alexsandro de capit?o queremos botar nossa m?e Adriana friederich
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

54608
Bom dia, Adriano sou Ivanete Marin?s FeilLinke, Lajeado,Quero colocar minha m?e Maria
Noeli FeilL promo??o da Encanto e Relojoaria Esmeralda.Grande abra?os a vcs da nossa
querida r?dio Encanto.

31909
Bomm diaa.Sou LAERSON HENDGES quero colocar minha m?e LONE HENDGES de
CAPIT?O na promo??o MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E ?TICA
ESMERALDA e ENCANTO FM.

28408
OI Tiagao boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

62225
oi Thiago ? a Cris couto de Lageado quero deixar o nome da minha m?e Rosa couto pra
participar da promo??o da encanto e relojoaria esmeralda

57401
Meu nome ? Vera Maria Teston de Progresso gostaria de por minha m?e Aldair da Silva
na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM

00402
OI Merilin bom dia.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

86695
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

28963
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

78297
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

10480
Bom dia, r?dio Encanto, sou Ivanete Lajeado toca m?sica do Gustavo Lima.. quero
participar da promo??o dia das m?es da Relojoaria Esmeralda , minha m?e Maria Feil.
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34051
Tiagao..boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

16425
Filha Raissa KAUANY KAFER VIEIRA MAMAE LUCIANE ISABEL CRISTINA KAFER DE
ARROIO DO MEIO. MINHA M?E VALE OURO. JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO
FM

77823
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

85551
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

12829
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

69602
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

77685
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

50799
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

23512
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

03570
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

10184
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

65204
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

62481
Ol? sou Jeferson Eckhardt de Arroio do Meio e quero inscrever minha m?e Ademilde
Eckhardt da promo??o da encanto FM e joalheria esmeralda

62754
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

96903
Boa noite Tiagao! Quero escutar a musica do Pinfloid. Coloca minha esposa Lenise Auler
na promocao do dia das Maes da joalheria esmeralda e encanto. Lajeado.

64406
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

58368
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

61189
Boa tarde sou o Eduardo sulidario de encantado queria botar minha m?e na promo??o
minha m?e vale ouro da encanto fm e joalheria esmeralda minha m?e ? a leda sulidario

84240
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...
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27828
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

15798
Ol?.. sou o Diego Fontanive de lajeado.. quero colocar minha m?e F?tima Fontanive na
promo??o vale ouro.. quem da ? joalheria esmeralda e Encanto fm

16149
Sou Igor fontanive de lajeado quero colocar a minha m?e F?tima Fontanive na promo??o
minha m?e vale ouro.. Quem da ? joalheria esmeralda e encanto fm

56236
Edirleine Freitas da Siva Encantado RS Francisca Freitas da Silva *Quem d? um vale-joia
de R$1500,00 para sua m?e? - Joalheria Esmeralda e Encanto

78023
Boa tarde! Aqui ? a Valentina Rodrigues da Silva de Arroio do Meio e quero participar da
promo??o do Dia das M?es da Joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e ? a Eliane
Rodrigues da Silva

73551
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto.fm e joalheria esmeralda vcs s?o top sou o Andrew
Henrique Nunes Jorge

56639
Eduarda thais scherer do Jardim do cedro quero colocar minha m?e Elaine loraine kollett
na promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

20513
Bom dia enconto M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s quero participar da
promo?ao do dia das m?es com com joalheria esmeralda e encanto minha m?e se chama
Iva de freitas de bela vista do f?o marqu?s de souza ??

98810
Boa tarde Encanto !!!sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria Esmeralda o nome da minha m?e ? Viviane Ott
????

70727
Leonardo Bergmann de canudos do vale e a Marli Bergmann quem sorteia um vale-joia de
R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto

15236
Oi quero colocar minha m?e na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro e quem da
esse super presente ? ENCANTO FM E JOALHERIA ESMERALDA o nome a minha m?e
? Orvani Elauterio de Estrela, sou Darl?ia Carine Gay ??

48550
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

05205
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

28065
Bom dia ,M?rcio Rech de Lajeado quero colocar minha m?e Del?zia Cruz na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro ,Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

18153
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

82891
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

78865
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

89049
Oi bom dia ? o Bruno zenatti gostaria de participar da minha m?e vale ouro o nome dela ?
Sandra zenatti encanto e joelharia esmeralda

06870
Bom dia, quero colocar minha m?e Evoni Back Wust na promo??o da m?es . Luciane
Carine Wust de Lajeado, Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto FM.

48943
Bom dia ? andreia fagundes de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro Loreci fagundes joalheria esmeralda e encanto obrigado

03773
Sou Victor ricarttis minha m?e ,Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!

13350
Sou vit?ria de Borba minha m?e Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado ,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!!
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64963
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto e joalheria esmeralda vcs s?o 10 sou andrew Henrique
Nunes Jorge

97591
Boa tarde ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ? 1000

38000
Bom dia! Quero participar da promo??o do dia das m?es... O cora??o da minha m?e vale
ouro! Promo??o Encanto FM e Joalheria Esmeralda!

80762
Boa tarde gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha mae vale ouro e quem
da o presente eh Encanto fm e loja Esmeralda. Sou Shauam Antony Eckert Siebra. E
minha m?e Evelin Emanuele Eckert de Lajeado.

13741
Boa noite encanto sou a Tain? dos santos de Lajeado p?em minha mae S?nia Friedrich na
promo??o minha m?e vale ouro da esmeralda e a encanto

94237
Oi eu sou a Djenifer de marques de Souza quero colocar minha m?e Rejane de Castro na
promo??o minha M?e Vale ouro ?tica esmeralda

58786
Ol? dia! Sou vit?ria Gabriela de Borba quero homenagear minha m?e VANESSA DE
F?TIMA RICARTTIS, A ENCANTO E JOALERIA ?TICA ESMERALDA!!!

87292
Boa tarde.Aqui ? o Vilson Jandir Storck quero por a minha M?e na promo?ao ,o cora?ao
da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

50876
Bom dia!! Sou Geovana Prates Kersting, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates.
A resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

79299
E a Francine Joris bota a minha m?e Renata Schneider de roca sales minha m?e vale
ouro patroc?nio encanto fm e joalheria esmeralda

47539
Bom dia Adriano !!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es da encanto FM e joalheria Esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

36479
Sou Rafael Maziero de Colinas e quero participar da promo??o quem da mais j?ias pra
sua m?e, resp encanto FM e joalheria esmeralda, pra minha mae Fabiana Maziero...

78110
Sou joao vitor da rosa nascimento Queria colocar a minha m?e camila oliveira da rosa
nascimento na promo?ao da joalheria esmeralda e encanto fm

18267
Bom dia ..sou Marcos Linke Links de S?o Bento..quero colocar minha m?e Anita Flores
linke na promo??o ?tica e relojoaria Esmeralda e encanto na promo??o quem da um vale
brinde de 1.500 reais

56133
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

93346
Bom dia ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e vale
ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ?SA PARCERIA ? 1000

66818
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

61339
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

21412
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

84971
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

44230
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

00277
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

26637
Sou Franciele Dammann quero colocar minha m?e Andr?a Dammann na promo??o o
Cora??o da minha m?e vale ouro, da joalheria Esmeralda e Encanto FM

30692
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

89327
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda
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79636
Sou Daniel Henrique de cruzeiro do sul Tenho 8 anos queria colocar minha m?e Joice Keil
na promo??o Resposta joalheria esmeralda e encanto FM

37281
Oii ? a julia Stacke e quero participar da promo o coracao da minha mae vale ouro , quem
da essa promo ? a encanto fm e esmeralda

92987
Boa tarde, ? Roberto Ledur de estrela, coloca minha esposa Jordana canan de lima na
promo??o do dia das m?es ,joalheria Esmeralda e Encanto, valeu abra

51303
Boa tarde !!??sou Viviane Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e
vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Edite Ferreira obrigada! ????

02245
Bom dia!! Sou Guilherme Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

90579
Sou Vin?cius windberg de Lajeado, quero colocar a minha m?e vanderleia scheibler na
promo??o da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

89304
Eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio dos dias das m?es da joalheria esmeralda.obg

83007
Quero colocar minha m?e janice johner na promo??o minha m?e vale ouro abra?o
Janaina johner radio encanto e joalheria esmeralda

04320
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

83541
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

41793
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

91612
Merlin eu maria aler de cete anos querro clca minha mae Lenise auler de laj na prm o
coracao vale ouro cm a relogoaria esmeralda e a encanto.

34417
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

21093
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

39152
Oiii.Sou ALINE GODOY quero colocar minha m?e MARLISE GODOY de TRAVESSEIRO
na promo?ao MINHA M?E VALE OURO com JOALERIA ESMERALDA e ENCANTO FM.

99204
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

57419
Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e vale ouro.Daniele fuhr de
estrela.Mae Dirci Maria fuhr. Joalheria esmeralda e encanto fm.?

27030
Boa tarde Merlin s? na faxina aqui e no som da encanto FM quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e r?dio encanto FM m?e Ilse Miller ? a Jandira
Ruschel de Santa Clara do Sul bjs????

92551
E colocar minha m?e Clarice Becker. Lajeado na promo??o minha m?e vale ouro quem da
encanto FM e joalheria Esmeralda

24237
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

88369
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

13963
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

09209
Bom dia!! Sou Gabriel Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

32600
Promo??o dia das m?e o nome da minha m?e e Marlene Petry e o meu ? Kau? J?nior
hentges Radio encanto FM e joalheria esmeralda Arroio do Meio

14241
Bruna Moraes Spegiorini colocar minha m?e Scheila fabiane moraes spegiorini no sorteio
minha m?e vale ouro joalheria esmeralda encanto FM

35846
Boa tarde encanto sou a Tain? de Lajeado p?em minha m?e S?nia Friedrich na promo??o
do dia das m?es dos 1.500,00 da esmeralda e encanto
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63293
Oi tudo bem? Inscreve minha m?e L?cia de Moraes Fumagali promo??o o cora??o da
minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigada ?mily Moraes da
Rosa Ven?ncio Aires

03569
Oi M?rilin coloca a minha m?e Joseane Lassen Polis na promo??o o cora??o da minha
m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda, filhas Emily e Esther Polis, Lajeado ,
telefone 997441872 bjosss ????

69353
Oi sou a Djenifer Ta?s de Castro Busch de Marques de Souza quero colocar a minha m?e
na promo??o dia das m?es otica esmeralda quero ouvir Eduardo Costa olha a

42930
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

44700
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

06635
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

35917

Oi Boa tarde gostaria de me escrever na promo??o e minha m?e miga beb? ? pequena s?
podia ser ? encanto e joalheria esmeralda aqui ? a luciane Casagranda franchini ? minha
maezona?Maria Barrosi casagranda liga alegre caravagio mu?um telefone 051996073671
bjs e uma boa pascoa

96004
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

08880
??sou wellinton erick de Araujo padilha gostaria tambem como o meu irmao colocar o
nome da nossa mae na promocao da Esmeralda e encanto fm.Maria Julia de Araujo
padilha.998865541.lajeado

26496
Cleomar Avila de Lajeado colocar minha mae Ortenila Avila que o cora??o dela vale ouro
da promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto F M

85308
Bom dia Meu nome ? Ruan tenho 8 anos sou de Estrela quero coloca minha mam?e na
promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM Nome da minha m?e
? Eliziane Queiroz da silva bjo p vcs n?s estamos sempre escutando a r?dio do

91888
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

30817
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

68850
Quero participar da promo??o das m?es...o cora??o da minha m?e vale ouro....uma
promo??o da encanto FM e joalheria Esmeralda....meu nome e Gustavo Rauber pra minha
m?e Denise Isolete Appel

33681
Eu Raffael Xavier de Aquino gostaria de inscrever minha m?e Fabiana Xavier na
promo??o do dia das m?es De Lajeado Esmeralda e Encanto FM

22429
O nome da minha minha e glaci FERREIRA e meu nome e ALEXANDRA FERREIRA O
cora??o da minha m?e vale OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO fm

03268
Oi quero colocar minha m?e Leila Pazini pra participar da promo??o dia das m?es. E
quem d? o presente ? joalheria esmeralda e Encanto FM... Ariella Pazini Viegas...

54775
Quero colocar minha m?e Rosa Formehl no sorteio, quem te da um present?o no dia das
m?es? A resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm- Roseli Formehl -Lajeado??

74165
Juliana C. D. Quanz quero colocar minha m?e Neusa Algayer para participar da promo??o
Dia das M?es com Joalheria Esmeralda

53979
meu nome e thomas jeferson de castro so de lajeado nome da minha mae juliana fatima
da silva promocao relojoaria esmeralda e encanto fm

19001
Sou Francyele da Silva Nunes da cidade Guapor? nome da minha m?e ? Diolene da Silva
Nunes patrocinador Joalheria Esmeralda e Encanto

01195
Oi. Posso colocar o nome da minha ma? na promo?ao dia das ma?s. Ana Maria Deconto
de Mu?um. Res joalheria ESmeralda e encanto fm. Obrigado.Meu nome ? Elisabeth
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casagrande

46530
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

43239
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

89564
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

60494
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

52448
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

22164
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

74735
Boa tarde, quero participar da promo??o minha m?e vale ouro Luciane Carine Wust de
Lajeado . Resposta joalheria Esmeralda com Encanto FM.

88294
Bom dia gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro sou Adriani Wust de
Lajeado. Resposta joalheria ESMERALDA COM ENCANTO FM

78304
Filhos: Arthur e Davi Bertoglio.... M?e: Renata Bertoglio....de Lajeado Cora??o da minha
m?e vale ouro. ?tica esmeralda e encanto fm

57648
Oi meu nome ? lucas k.squero colocar m mae na promocao coracao da minha mae
marilene Terto vale ouro joalheria esmeralda e rd encanto

28387
Jonathan Avila de Lajeado colocar minha Mae Keli na promo??o cora??o vale ouro da
Encanto FM relhojearia Esmeraldas

23005
Bom dia Adriano quero colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda,

64284
Sou Claudia Lidiane dos Santos moro em Teut?nia minha m?e Ant?nia Marlene pena dos
Santos encanto e joalharia esmeralda

64305
Oi, meu nome ? G?ssica, coloca minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda

19009
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

73164
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

90802
O coracao da minha mae vale ouro! Willian bouvie mae Vanderleia de fatima bouvie
Encanto fm Joaleria e otica esmeralda dele dale tricolor

04318
Oi sou a Daviane Endler de Roca Sales quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria esmeralda e encanto fm

65052
Oi sou Daniele Endler de Roca Sales e quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria Esmeralda e Encanto FM

21619
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

73169
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

98734
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

44049
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

76437
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

53510
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.
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05631
Ola sou Estela cristiane dos Santos de Forquetinha quero participar da promo??o do dia
das m?es da joalheria esmeralda e encanto fm em nome do meu filho Jo?o Pedro do
Prado.brigada

50602
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

07489
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

24633
Bom dia eu a francieli de cinco anos quero escr a miha mae lenise na prm minha mae vale
ouro coma relogearia esmeralda ea encanto .sou de lajeado.

51797
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

54020
Meu nome ? nelcindo Nunes de Oliveira quero participar d? promo??o minha m?e Vale
Ouro d? relojoaria s ?tico esmeralda coloca Franciele Ta?s da Silva Oliveira

67872
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

14514
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

20320
bom dia eu quero colocarminha esposa na promo??o dia das m?es cora??o da minha
m?e vale ouro com parceria da esmeralda e encanto fm

63526
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

89250
Bom dia ! Sou Lisnei Juliano Winter de Teut?nia e nome da minha M@E ? Dalia Post
Winter . Promo??o da ?tica Esmeralda e Encanto FM

08615
Bom dia , queria participar da promo??o dos dias das m?es minha m?e vale ouro em
parceria com a rejoalheria Esmeralda e Encanto Fm.

48983
Bom dia , sou a Luciane Beatriz Feldens de Colinas tb quero participar da promo??o do
dia das m?es ?tica esmeralda . Liria Lammers no.e da mamis

67554
Oi Tiago quero colocar minha m?e Adelaide Royer na promo??o cora??o d m?e Vale
Ouro, d encanto e joalheria esmeralda, ? a Rosimeire Royer d canudos do Vale!

66264
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

77371
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

90559
Bom dia kauane paulus de lajeado, coloca mamae marioli paulus na promo das mamaes,
encanto fm e joalheria esmeralda. Toca uma turma do pagode

30548
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

41676
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

09569
Bom dia ? Adriana dos santos de S?o Jos? do Herval quero colocar minha m?e na
promo??o das m?es joalheria esmeralda e encanto fm.obrigado 054 996217359.

03713
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

32478
Marcio miguel de borba / m?e Sirlei de borba : cidade lajeado promo??o quem da vale ?
Encanto e joalheria Esmeralda

13888
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

68765
Bom dia teta ? o marcos capitanio de mu?um qero escrever minha m?e iraci capitanio n?o
promo??o joaleria esmeralda encanto fm aqele abra

54098
Patricia ang?lica wathier Da minha m?e - Maristela Alves Pereira Cruzeiro do sul -
Resposta - joalheria Esmeralda e Encanto

87057
Bom dia Eloi cossul de roca sales coloca minha m?e Ilone Cossul na promo??o minha
m?e vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm
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67500
Oi sou Aline de Teut?nia. Quero colocar minha m?e Neide Fritscher na promo??o do dia
das m?es. Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

98147
Oi meu nome ? Ereni Maria Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e joalheria Esmeralda. N? da minha m?e ? Eva da Silva Bello

63495
Ivandro toniolo nome da m?e Ivone m. P.toniolo putinga rs que t? dando ? radio encanto e
joalharia esmeralda

21010
Quero participar da promo??o: ?Quem sorteia um vale-j?ia de R$ 1500,00 para sua m?e?
Resposta: JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

03779
Boa noite eu Ariae Souza Queria escrever minha m?e Ana leticia de Souza de Lajeado na
promo??o da ?tica Esmeralda com encanto efieme

14097
Oi encanto .. Sou Tatiane Sulzbach de fazenda vilanova quero colocar minha m?e na
promo??o da joalheria esmeralda e encanto FM minha m?e Maria Madalena Sulzbach

28500
Ooi aqui ? a Katieli da Silva Kollet quero colocar minha M?e Erenilda da Silva no sorteio
da Joalheria Esmeralda. Cidade: Arroio do Meio

28412
Oi meu nome ? Bruna Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da Encanto
FM e Joalheria Esmeralda.

65895
Oi Thiago aqui ? a Bruna Pechoto Wermann coloca a minha m?e Katia Eliane Pechoto na
Promo??o joalheria Esmeralda e a Encanto FM de Bom Retiro do Sul um beijo para todos
voc

82520
Gabriel Grave de Teut?nia, quero colar minha m?e Marlene Grave na promo??o, com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda

96285
Bom dia leonici bomm de lajeado coloca minha mae Teolina bom na promo?ao minha mae
vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm . manda uma musica pro meu noivo eloi cossul
de roca estamos matiando na escuta da encanto

07256
Maria Eduarda da Silva de Estrela, o cora??o da minha m?e vale ouro! promo??o Encanto
FM e relojoaria Esmeralda o nome da minha m?e ? Ivete Locatelli da Silva.

97035
Viviane Kunzler.MAE noely da silva lajeado Igrejinha Quem te d? um vale presente pra
sua m?e R:?tica esmeralda e ENCANTO FM

70783
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

86285
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

25221
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

19766
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

53840
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

97138
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

44400
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

22034
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

38814
Bom dia gostaria de participar da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro com encanto
FM e joalheria esmeralda minha m?e Celita Grunewald eu sou Ol?via Grunewald somos
de Lajeado

53969
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

25748
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

71293
Merlin eu neuriauler de laj querro escr a minha mae vale ouro a Silvia auler de lj na prm
relogearia esmeralda ea encanto.
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25392
Oi meu nome ? St?fani Garcia e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e j?aleria Esmeralda. Nome da minha m?e ? Ereni Maria Bello

62014
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

23539
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

18411
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

83024
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

27319
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

32509
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

11524
Aqui ? a brenda quero escrever Min a mae ? Luciane Casagranda franchini liga alegre
caravagio mucum Esmeralda e Encanto FM

55732
sou Rafaella Scheidt e quero colocar a minha m?e Clarice Peroraro na promo??o de m?es
joalheria esmeralda somos de Encantado

98404
Oi Jonathan Avila gostaria de colocar minha mae na promo??o minha mae vale ouro
Relojoeira e Esmeralda Encanto F M

94045
Oi bom dia... Quero participar da promo??o dia das m?es... Quem d? esse presente lindo
? joalheria esmeralda... Leila Pazini bom retiro do sul

05661
Meu nome ? Roseli Teresinha da Silva. Sou de lajeado e a m?e ? Ad?lia Maria da
Silva.....resposta. Esmeralda e EncantoFM ????

91080
VIviane Vianini 51996168552-Arroio do Meio/RS M?e: Juraci Maria Santin Vianini
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

68623
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

76444
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

77366
Ola eu maria auler querro escr a minha mae lenise auler de laj minha mae vale ouro com
arelogearia esmeralda ea. Encanto.

93845
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

96211
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

31206
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

85331
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

93349
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

75606
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

32163
Bom dia encanto sou de estrela eu queria botar minha m?e para participa??o da
promo??o relojoaria Esmeralda Encanto FM nome da minha m?e Noracilda Alves da Silva
e o meu nome ? Adair

29576
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.
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33114
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

03457
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

97435
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

27628
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

28849
Ol? sou Adriana scheibel quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale Ouro,
com a joalheria Esmeralda e Encanto FM. Nome da m?e ? Idalina Schmidt. Bjs Meri

52351
Oi sou Eduarda Sauter ? quero botar minha m?e iliane Zanon na promo??o do dia das
m?es. Joalheria esmeralda e Encanto FM

89642
Oii quero colocar minha m?e Silvane Maria Alf na promo??o do dia das m?es, Encanto FM
e joalheria Esmeralda, Lovani Hilgert de Arroio do Meio...

52389
Oi sou Isadora Horn Severo de Lajeado e quero colocar minha M?e Carla Horn na
promo??o Joalheria Esmeralda e Encanto FM . 982560909

70762
Bom dia ?? Nara Bruxel quero colocar minha m?e na promo??o do dia das m?es Encanto
FM Relojoaria esmeralda Liana Majolo

72666
Oi encanto Vit?ria paludo Nova Brescia quero participa da promo??o do dia das m?es com
joalherias esmeralda e encanto FM m?e Viviane Paludo t 983117955

79708
Aqu? ? Alicia de Cruzeiro, coloca minha m?e Jaqueline Alves na promo??o dia das m?es,
relojoaria esmeralda.

84191
Vivi kerber m?e LEONICE kerber 51 995318715 Quem me da um presente do dias das
m?es joalheria esmeralda e Encanto FM. ?? Merlin

35440
Oi Maiana!!! Boa noite! Quero participar da promo??o do dia das m?es da encanto FM e
joalheria Esmeralda sou Viviane Ott de Encantado e minha m?e ? Edite Ferreira ????

01676
Ortenila Avila de S?o Bento queria me colocar na promo??o meu coracao vale ouro
Relhojearia Esmeralda Encanto F M

87457
Boa tarde!!! Meu nome ? Manoel gostaria de que colocasse a minha m?e na promo??o da
joalheria esmeralda. Nome da minha m?e Sofia Muller do Nascimento

07337
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

69316
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

56081
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

83781
Tain? Mattuella de Imigrante, m?e Lizani Johann, quem da um vale joia para a m?e, ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

46683
Oi....sou a Elizabeth pinheiro.minha m?e. E Ledoina pinheiro...promo??o encanto e
relojoarias esmeralda...minha mae vale ouro. .????

49926
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda
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79992
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

77889
Bom dia encanto. ..quero colocar minha m?e Maria Natalina de C. Faleiro na promo??o
joalheira Esmeralda e Encanto Fm....Maril?ia Faleiro. ..Ven?ncio Aires

35257
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

53496
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

05505
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

83072
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

75738
Oi ? a Raquel moreirade lajeado quero colocar minha m?e Marisa moreira na promo??o
joalheria esmeralda e encanto fm valeu sempre na escuta

08963
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

80508
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

03366
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

37812
Juliano Quanz quero colocar minha m?e Claudete Quanz na promo??o Dia das M?es com
Joalheria Esmeralda

32859
ALEXANDRA FERREIRA, quero participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO FM

93009
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

90201
Oiii bom dia ... eu sou a Clarice Correia de Cruzeiro quero participa da promo??o Joalheria
Esmeralda minha m?e vale ouro... nome da m?e idroilda Maria Correia ?????

03622
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

69910
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

06894
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

05351
Bom dia z? e rafa.. sou Henrique coloca minha m?e na promo?ao coracao vale ouro..
joalheria esmeralda encanto fm Cleci maria corso da concei?ao se der toca timbre de
galo????

08570
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

28103
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

92809
Janei Muniz e Iraci Simoni de Roca Sales quero participar dos dias das m?es , com
Joalheria esmeralda e Encanto fm

48890
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

99690
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

44103
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

98816
Sou Thiago Scheidt quero cadastra minha m?e Clarice pegoraro sou de encanto e
joalheria esmeralda um abra?o boa pascoa

79683
Oi bom dia sou a Taty de estrela j? deu o sorteio da promo??o de dia das m?es da
joalheria esmeralda
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21992
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

34074
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

75489
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

58530
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

58562
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalharia
esmeralda

52436
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalheria
esmeralda

67493
Bom dia quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM e
joalheria esmeralda. Minha m?e laini schmitz bruinsma. Tiago augusto bruinsma de
lajeado.

39070
Gostaria de por minha m?e Edi stroher de Souza na promo minha m?e vale ouro com
joalheria Esmeralda e ENCANTO FM aqui ? o Mateus Stroher de Souza

55803
Gostaria de colocar minha m?e Iraci Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

05306
Oi sou jeisimara Antunes quero colocar minha m?e no sorteio Minha m?e vale ouro
joalheria Esmeralda Encanto nome dela. Nelci Antunes

71929
O cora??o da minha filha vale ouro m?e dienefer de lima santos mora em teutonia
joelheria esmeralda e encanto

48812
Teta ? o repolho toca surto de amor e p?e minha m?e iraci capitanio na promo??o joaleria
esmeralda encanto fm marcos capitanio de mu?um

95508
Ezequiel Francisco Vieira. Inelde fatima rodrigues de encantado. Resposta? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

75551
Oii aqui ? a Nicole coloca minha mam?e Noeli de souza na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda

14488
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

65419
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

82446
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

64355
Nome: Elizete Fachini Cidade: Capit?o Nome da m?e: Nilse Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

70770
Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. O nome da m?e ? Nelsi dullius Crueiro do Sul. E o nome da filha
? Tacia caroline dullius. Obrigado .??

91017
Gean Marcos schuck de Capit?o, o cora??o da minha m?e vale ouro, Encanto FM e
joalheria Esmeralda. M?e Isolde Schuck

92458
Promo??o O cora??o da minha m?e Vale ouro Quem d? um vale j?ia de 1500 ? a
Joalheria Esmeralda e Encanto Mathias Henrique Scherer - Lajeado e o nome da minha
m?e ? Veridiana Dreifke

63580
Bomm diaaa! Quero participar Promo??o Dia das M?es! Resposta: R?dio Encanto e
Joalheria Esmeralda!!!?? Nome da M?e e presenteada: Leonizia Diel quem est?
mandando: Ros?ngela Diel. Brigaduu!!!



Nome Nº Promocional Resposta

06925
Meu nome ? Fernanda Sippel e quero colocar minha m?e na promo??o da Encanto junto
com a esmeralda. Nome dela ? Nadir Sippel

89878
Coloca a minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda. O cora??o dela vale ouro, ? a G?ssica quem manda??

12471
Oi, coloca minha m?e Vera Maria Teston, de Progresso na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda. ? a G?ssica que manda??

06615
Bom dia gostaria de participar da promo??o o cora??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. Meu nome ? Nat?lia Marmitt e minha m?e se chama Ol?via
Grunewald. Somos de Lajeado

33981
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

11288
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

86298
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

55974
Oi meu nome ? jeismara quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria
Esmeralda e a r?dio Encanto nome da minha m?e Nelci Antunes de Teut?nia bairro
Canabarro

45362
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

39323
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

31463
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM meu nome ? Gilmar Teston de Progresso

22061
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

97854
Boa tarde, quero perticipar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria
Esmeralda e Encanto.

90025
Oi sou laura brembatti quero partisipar da promosao minha mae vale ouro da joaleria
esmeralda e encanto sou de doutor ricardo A mae leodete brembatti

74498
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

65348
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

29095
Daiana jesecleide Kraemer de Lajeado ..minha m?e Eli Kraemer na promo??o joalheria
Esmeralda e encanto FM

30301
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

01025
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

79114
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

76577
Bomdia merlin eu ana auler de laj querro escr a minha mae vale ouro com arelogearia
esmeralda ea encanto.

93603
Oi, gostaria de colocar minha m?e Hedi M?ller na promo??o da Encanto FM e joalheria
esmeralda, Claudete Lenhardt de Forquetinha

31582
Jennifer Ariele Bender , Lajeado-rs, nome da m?e Fernanda Fabiana Bender Joalheria
Esmeralda e Encanto ????????????

59023
Gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro com Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda pois sou m?e de dois anjos . Isabel Cristina Schmidt DE LAJEADO. 985963937



Nome Nº Promocional Resposta

57958
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

02353
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

50040
ol?!!! Quero participar da promo??o Minha m?e vale Ouro. A resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM. Sou o Jonas Henrique Gossmann de Canabarro Teut?nia e
minha m?e ? Andr?ia Gossmann.. Grande abra?o.

50417
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

65933
Ta?s Maria Schaurich de Teut?nia Quem vai dar esse present?o ? a encanto e ?tica
esmeralda Nome da m?e Neusa Maria Schaurich

56966
Quero colocar a minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro encanto FM e joalheria
esmeralda.

78405
Coloca minha m?e Aldair da Silva na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

63582
Oi quero participar da promo??o cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria
esmeralda sou Clarice kern e minha m?e ? Maria Eva da Rosa Silva somos de lajeado

74276
Boa tarde ? a Dora almansa .queria colocar minha mae na promocao da joalheria
esmeralda nome dela Dirce goncalves almansa . Sou do montanha lajeado

89693
? a Daniela Martins Pereira, quero colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda, minha m?e Eva Martins Pereira.

49880
Oiiisou a Naty estrela Quero participa da promo minha mae vale ouro joalheria esmeralda
Valeria Regener Theisen

35056
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e relojoaria
Esmeralda , sou a Kamily e minha m?e ? Janete Seidel de Alto Conventos Lajeado

89204
Bom dia queria participar d promo?ao d dia das maes cm encanto fm e joelharia
esmeralda nome d minha mae e Neudir caussi emeu marcia

61714
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e Joalheria
Esmeralda... Nome da m?e: Grasiela Salton Ames quem pede ? a filha:Thavany Luiza
Salton Ames de: Capit

57117
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda,
Encanto FM, meu nome ? M?rcio Valdir Ohlweiler, o da minha m?e ? Marlene Sprandel
Ohlweiler, de Teut?nia, obrigado.

87059
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda
Encanto FM meu nome ? Rafaela Vit?ria Almeida Ohlweiler, o da minha m?e ? Cleusa
Almeida Ohlweiler, de lajeado, obrigada

51739
E quero participar da promo??o cora??o de m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda
e R?DIO encanto Fm. O nome da minha m?e ? Sonia Daltoe e o meu ? vit?ria Daltoe de
capit

31615
Livania Meotti De Mu?um Queria presentear minha m?e deonesta com joalheria
esmeralda e encanto fm

52407

Bom dia Deise Cruzeiro do Sul quero participar promo??o dias das m?es e loja esmeralda
. M?E tr?s letras que devine dedica??o ,amor ,carinho e um amor incondicional dedico a
minha m?e Maria Zalete da Silva so descobrimos o valor de uma m?e quando geramos
um filho tmb sou m?e minha filha Melissa Scheibel tmb faz quest?o que eu participo da
promo??o porque mere?o.encanto melhor r?dio do Vale .

80835
Quem da um vale J?ia de R$ 1.500,00 para a minha m?e ?: ENCANTO E JOALHERIA
ESMERALDA !!

61917
Thomas Jeferson de castro De lajeado m?e Juliana fatima da Silva Relojoeira esmeralda e
encanto fm

23062
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.



Nome Nº Promocional Resposta

81860
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

41032
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

89225
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

58438
Ooi quero participar do sorteio de dia das maes com encanto fm e joalheria esmeralda, pra
minha mae elenice bortoncello??

34635
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

20808
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

17461
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

92593
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

23161
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

67502
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

43011
Lilian Cerveira de Estrela 981070417 promocao dia das maes tbm joalheria esmeralda e
encanto ...mae salete marques

89095
Bom dia Encanto queria botar a minha m?e na participa??o de da relojoaria Esmeralda
Encanto FM nome da minha m?e no Cacilda Alves da Silva e o meu nome e Adair de
estrela

24469
Bom dia enconto quero participar da promo?ao do dia das m?e com joalheria esmeralda e
encanto. M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s ??

83306
Bom dia...quero participar da promo??o minha m?e vale ouro..com joalheria esmeralda e
encanto... Ana paula schuster rodrigues e mam?e Claudete Schuster de Estrela

88051
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

57583
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

57193
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda Pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

37931
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

87834
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

92250
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

27136
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

49548
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.
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49367
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

14196
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

01288 Oi eu sou a Bianca e queria participar do minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda

80982
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

82124
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

42900
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

89666
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

63985
Aline Fronchetti Mu?um M?e: Sirley Brino Fronchetti Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

83932
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

78891
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

22423
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

18567
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

39885
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

11161
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

22861
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

07387
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

54172
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

11956
Quero participar da Promocao o coracao da minha mae vale ouro Joalheria esmeralda e
encanto Fm

31856
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

37479
?Quem d? um vale-joia de R$1500,00 para sua m?e?? RESPOSTA: Joalheria Esmeralda
e Encanto.

79456
Ol? gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda Encanto
FM meu nome Cleusa Almeida Ohlweiler da minha m?e Irene de Almeida, Lajeado.??

19908
Bom dia .....o cora??o da minha m?e vale ouro...encanto FM e joalheria Esmeralda v?o
dar esse present?o pra minha m?e...sou Gustavo Rauber de Lajeado pra minha m?e
Denise Isolete Appel...
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95062
Coloca minha m?e na promo??o de dia das m?es, a resposta e joalheria esmeralda.
Minha m?e se chama Maria Olivia de Almeida

36650 ?Quem sorteia um Vale-Joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria esmeralda e
encanto

57840 Quero participar da promo??o dos dia das m?es, patroc?nio relogiaria Esmeralda.

28901
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic. Canoas. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

84976
Quero participar da promo MINHA MAE VALE OURO!!!!!! ???? Joalheria Esmeralda e
Encanto Fm.

78268 Boa noite, minha mae leodete maria brembatti vale ouro, joalheria esmeralda e encanto.

99172
Quero participar do sorteio de dia das m?es da encanto e joalheria esmeralda. Sou a
Jaqueline Cordeiro e minha m?e ? Elisabeth Riefel. Somos de Lajeado

33733
Erik milani coloca minha m?e na promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda sabrina
milani de lajeado

Maria Eduarda da Silva de Estrela 59251 O cora??o da minha m?e vale ouro! Promo??o Encanto FM e relojoaria Esmeralda

65776
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bruna
Elisa Mallmann. Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

15857
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic nome da m?e. Filho Jo?o mallmann claic. Canoas

02151
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bernadete
v.mallmann.Estrela. Nome da m?e THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela

55442
Oi Merlin coloca a minha filha Esther Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

79842
Daniel Lu?s Gall Pereira Lajeado Adilce gall Resposta: joalheria esmeralda e ncanto FM
??????

86084 Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria Esmeralda

34334
Bom dia ..quero colocar minha mae no sorteio do kit da joalheria
ESMERALDA...ab?s.claudete de sao bento..

04651
Bota minha mae no sorteio do dia das mae .sandra maria bizarro. Esmeralda e encanto.
Flavio.

34034
Oi Merlin coloca a minha filha Emily Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

42151
Queria participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria esmeralda...nome da
minha m?e ? Josefina Secco somos de Il?polis

15813 Samuel Carlos Kern e Valdeci Kern Lajeado. Encanto e joalheria esmeralda

56896
QUEM D? UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 PARA A SUA M?E? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO Raquel Cristini Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?E: Eloisa
Rosana Ulsenheimer

49539
Quem d? um vale-joia de R$1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto FM
Fernanda Francieli Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?e: Eloisa Rosana Ulsenheimer

69986 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

68852
Quero participar da promo?ao minha m?e vale ouro , joalharia esmeralda e encanto fm ,
Leonara valin ,Mu?um

81396 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

07465
Bom dia quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo bjs

48309
Bom dia!Quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo meu nome Jaqueline Fabris Goncalves de Nova
Br?scia obrigada bjs ??

01304 Caroline Kappes Lajeado Lisane Kappes Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto Fm ??
02527 Flavio bizarro de Estrela.sandra maria bizarro..joalheria esmeralda e encanto fm. Abra

84960
Quero participar da promo??o dia das m?es..com Joalheria Esmeralda e Encanto... M?e
Ana Paula Schuster Rodrigues e filha Thaila Cristina Rodrigues de Estrela



Nome Nº Promocional Resposta

59144
Oii, quero participar da promo??o dia das m?es joalheria esmeralda. Sou Ana Paula Haas
Renner de Westfalia. Minha m?e Sigrid Juliana Haas.

85424
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

13861
O cora??o da minha m?e vale ouro encanto Fm e joalheria esmeralda sou a Vanda turatti
de Encantado quero escrever minha m?e Jurema MARIA RUSIM TURATTI.

44120
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

17869
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

92130
Meu Nome ? Ot?vio Pedroso Minha M?e Vale Ouro Joalheria Esmeralda E R?dio Encanto
FM, Rosilene Alvariz, Roca Sales (51) 984168646

43293
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

51603
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

51381
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

67460
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

53533 Cora??o da minha m?e vale ouro encanto FM e joalharia esmeralda

64512
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela. Bernadete v.mallmann.Estrela

47303
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
Bernadete vognach mallmann estrela. C?sar Augusto mallmann. Estrela

39617
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Camila m.claic.canoas.
Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

98847
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Jo?o mallmann claic.
Canoas. Nome da m?e Camila Mallmann Claic. Canoas

49569
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Bruna e.mallmann.
Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

44269
Oiii quero participar da promo??o Encanto e joalheria Esmeralda Iv?nia Pinto Minha m?e ?
Iva Pinto Lajeado

32882
Oi teta me p?em na promo??o dia das m?es da joalharia esmeralda e encanto FM ?? ?
Ana Paula Dalmoro de jacarezinho encantado

60082
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

89778
Oi sou Ivani, quero participar do sorteio da jualeria esmeralda e encanto FM minha m?e ?
Neusa do Nascimento Lopes

41259
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

30069
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani Bender Cogo -Lajeado

58631
Cora??o da minha m?e valeu ouro, encanto fm joalheria esmeralda. Nelsi cecilia
mallmann....... mariano mallmann, Lajeado ....

22656 Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria Esmeralda e Encanto.

37534
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda e encanto fm. Nome da
m?e Bernadete vognach mallmann estrela. Filho C?sar Augusto mallmann. Estrela

23960
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm .Enzo
Gabriel muhl,m?e Daniele fuhr

91901
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm.Joao
Miguel muhl,m?e Daniele fuhr



Nome Nº Promocional Resposta

25486
Oi quero participar da promo??o da ?tica e joalheria Esmeralda meu nome ? Suelen
Guarnieri

27225
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro:Joalheria Esmeralda e Encanto. Sou Bia
Schossler Gerhardt. Boa Uni?o Estrela. Minha m?e ? Daniela Cristina Schossler. Estrela.
Obrigada

43356
O cora??o da minha m?e vale ouro Parceria Joalheria Esmeralda e Encanto FM Meu
nome ? D?bora Andr?a Pellenz e o nome da minha m?e ? Clari Tillwitz De Estrela

97892
quero participar da promo??o encanto e joalheria esmeralda o cora??o da minha m?e vale
ouro.mae Cassiane gasparini quem manda gabrieli knob de encantado

70518
Gostaria de participar da promo??o da relojoaria esmeralda MEU nome ? Marcos Linke
Nome da minha m?e Anita flores linke

49274 Patricia hunning estrela sirlei da rosa joalheria esmeralda encanto

79588
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

62420
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

02807
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

09724
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

42425
Quero participar da promo??o da ?tica joalheira esmeralda, encanto FM. MInha M?e Vale
Ouro. Sou Robinson Krumenauer d marques e minha m?e ? Ivete Auler Krumenauer

42949
Quero participar da promo??o das m?es Joalheria esmeralda e a encanto FM Sou Joice
Keil de cruzeiro do sul

59293 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
75831 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

51014
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

46777 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
65609 E quem da esse presente pra gente ? a joalheria Esmeralda e Radio Encanto Fm ????

92274
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

76847 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
24241 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
14930 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
14381 Quem sorteia uma joia de 1500 reais ?joalheria Esmeralda e Encanto FM

31181
Boa noite. Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto. M?e Aracy
Rodrigues, filha Andr?a Rodrigues Cruzeiro do sul

38890
A? Tiagao queria botar minha m?e na promo??o esmeralda e encanto . Sandra Maria
bizarro.valeu

54443
Quero parcipar da promocao encanto e ?tica esmeralda do dia das m?es Minha m?e e
Evanilda de F?tima Ferreira 998408895 eu sou Luciana Ferreira meu numero e
980546281

23083
Promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e
Aldair da Silva. Vera Maria Teston de Progresso

21995
Cora??o da minha m?e vale ouro, joalharia Esmeralda e encanto fm . Vanice greisang......
Benjamin griesang mallmann

79930
Quero participar da promo??o relojoaria Esmeralda e Encanto FM . dias das M?es, meu
nome Ivani Bender Cogo-Lajeado

28845 Sou de Lajeado Felipe Durand relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha

49220
Quero participar sorteio kit Joalheria Esmeralda Marlise p m?e Nair Encatado Esmeralda e
Encanto FM

23286 Ol? quero participar do sorteio da Esmeralda dia das M?es..



Nome Nº Promocional Resposta

26738
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

19739
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

76013
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

99328
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

80666
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues genro
Reinaldo Rodrigues de Souza

43429
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Andr?a Rodrigues
marido Reinaldo Rodrigues de Souza

90390
Minha mae vale ouro da joalheria esmeralda e Encanto Fm nome da minha mae Cacilda
Borba Alvariz. Roca Sales RS

21246 Coloca minha m?e na promo??o da esmeralda.

86379
Minha m?e vale ouro! Joalheria Esmeralda, Encanto FM, Priscila Elisabeth da Silva Pedro
Henrique Berro Lajeado

49684 Minha M?e vale ouro. Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado

62210
Promo??o Encantofm e joalheria Esmeralda. Meu nome ? Gustavo Bazanella e minha
m?e ? a Lisa Bazanella. Valeu.

00699
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (esposa) Andrea Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

54719
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (sogra) Aracy Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

27820 Minha m?e Vale Ouro joareia esmeralda Ana Cristina verruck da Silva

92974
Minha M?e vale ouro Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado Pedro H. Berro Priscila
Elisabeth da Silva

31566
Resposta:Encanto e joalheria Esmeralda. Mam?e,Jurema Ferreira Frohlich Sou Juliana
Ferreira Frohlich Promo??o dia das M?es..

52061
Encanto e joalheria Esmeralda minha m?e Franciele Rutzen de Teut?nia me chamo
Manuella Rutzen da Silva

07904 Encanto e joalheria esmeralda
45948 R: joalheria esmeralda e encanto

83243
Relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha zvirtes Felipe Durand de
Lajeado

46795 Joalheria esmeralda e encanto fm
00391 Joalheria esmeralda e encanto fm
06326 Joalheria esmeralda e encanto fm
68790 Joalheria esmeralda e encanto fm

80321
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

35172
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

18010
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

03608 Joalheria esmeralda e encanto

61911

Bom dia para todos n?s e que possamos aprender viver nossos dias como se fossem o
?ltimo de nossas vidas p?s na verdade o futuro e incerto e s? deus tem o controle sobre
ele... quero escrever minha m?e aurora Marques de Freitas na promo??o do dia das m?es
encanto e joalheria esmeralda e eu nas demais promo??es Cleiton de Freitas de arruda
02090389001 lajeado moinhos



Nome Nº Promocional Resposta

37750

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, M?e Marisa
Delazeri. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria
Esmeralda e Encanto FM

21854

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, Marisa Delazeri.
Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

37924
Bom dia, tudo bem? Sou Helo?sa Bettio de Travesseiro/RS. Gostaria de colocar minha
m?e Marin?s De Maman Bettio no sorteio da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO. Quem sorteia um Vale-joia de R$ 1.500,00 para minha m?e ? a Joalheria
Esmeralda e a Encanto.

37078
Olaa gostaria de participar da promo??o: O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO.
Nome: SILVIA PRESTES MATTES . M?e: SULANI MARIA PRESTES . cidade :
LAJEADO. PERGUNTA: QUEM DA UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 para sua m?e?
Resposta: joalheria esmeralda e encanto.

02521
Bom dia. Sou Patrick Possebon, de Arcoverde - Carlos Barbosa, quero inscrever minha
m?e Juliana Zuanazzi Possebon, na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Quem
d? um vale-j?ia de R$1.500 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

16745
Boa noite Quero participar da Promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lorenzo Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome de minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encantooooo

92912
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lucas Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos : Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

37992
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Marlisa Maria Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ?
Gentilha Arossi Fontana: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

66887

Ol?, meu nome ? Brenda Schmidt Menezes, de Lajeado, quero colocar o nome da minha
m?e Silvana Schmidt na promo??o minha m?e vale ouro. Resposta de quem d? um vale
compras de 1500,00 para minha m?e ?: Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM. Boa
sorte para minha m?e, bjs turma da Encanto

42596
Oi? encanto bom dia sou Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o
do dia das m?es pra minha m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor que compras
de 1500 reais ? ?Encanto FM e joalheria Esmeralda????

45934
Oi meu nome ? Valentina Wulfing sou de estrela e quero colocar minha m?e na promo??o
do dia das m?es o nome dela ? Gilvane luzia dos Santos Wulfing de estrela e a resposta ?
encanto fm e joalheria esmeralda

29097
Oi me nome ? Andr? Elmo Schwingel e sou de Laje3 quero participar da promo??o
Cora??o de M?e vale ouro. Que dA uma joia Nome da m?e Loiva Irimgartd Schwingel.
quem da a joia ? R?dio Encanto FM e Joalharia Esmeralda.

43296
Ol?, sou a Julia Nunes Pinheiro, de Santa Clara do Sul, filha de Rosalda de F?tima
Pinheiro, gostaria de participar da promo??o: Quem d? um vale-j?ia de R$ 1500,00 para a
sua m?e? Resposta: joalheria Esmeralda e radio Encanto. Ab

00654
Boa tarde, meu nome ? Grasiela Viviane Bergmann sou de Lajeado e gostaria de
inscrever minha m?e Noeli Maria Bergmann na promo??o o cora??o da minha m?e vale
ouro. A resposta da pergunta ? joalheria Esmeralda Encanto FM. Obrigada!!! Amu essa
r?dio

56918
Bom dia meu nome ? Lucas Bertoncelli de Souza de Fontoura Xavier gostaria de escrever
minha m?e Suzana Bertoncelli de Souza na promo??o Minha M?e Vale Ouro da Radio
Encanto Fm com Joalheria Esmeralda



Nome Nº Promocional Resposta

36270
Oii! Quero participar da promo??o de dia das m?es. Sou Anamaria Garibotti Lapinscki e a
minha m?e ? Rosele Dalcorso Garibotti. Somos da cidade de Lajeado. A resposta ?
Encanto Fm e Joalheria e ?tica Esmeralda!

32221
Boa tarde. Aqui ? a Candida Dalisa M?ller de Forquetinha, minha m?e ? Jurema Silvestra
M?ller. Quero participar da promo??o Quem d? um vale-joia de R$ 1500,00 para a sua
m?e? Resposta ?: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

44175
Boa tarde Merlin ? o Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela e quero colocar minha m?e
na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro ??Darl?ia Carine Gay e quem da esse
super presente ? joalheria Esmeralda e ENCANTO FM ??

78169
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

92223
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

90970
Boa tarde sou o Ycaro de morais Flores de Fontoura Xavier gostaria de cadastrar minha
m?e Cyntia Regina Pires de Morais na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da
Encanto FM e joalheria Esmeralda.

78561
Cora??o da minha m?e vale ouro,eu vilmare da Silva Santiago , minha m?e Denira da
Silva Santiago de Roca Sales quem sorteia um vale compras no valor de 1,500 reais pra
minha m?e joalheria esmeralda e encanto fm

98549
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

59760
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

58882
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

33721
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

77771
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

62491
Quero participar da promo??o: Cora??o da minha m?e vale ouro. Meu nome ? Eduarda
Lu?sa Noll Forster. De Santa Clara do Sul. Nome da minha m?e ? Greice Ta?s Noll.
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto

95632
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

15521
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

84345
oii aqui ? a camilly Santos da Costa de lajeado olarias quero colocar minha m?e D?bora
Santos da Silva na promo??o de dia das m?es meu cora??o vale ouro com a encanto e
joalheria esmeralda

33557
Bom dia, ? o Arthur de S?o Roque, Palmas quero colocar minha m?e Gisele Aparecida da
Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, porque quem d? um cora??o de
ouro ? joalheria esmeralda e encanto FM
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52600

Bom dia quero inscrever minha mae nelsi weber de venancio aires para participar do
sorteio , quem manda ? sua filha silvani weber de venancio aires . Quem ta o presente ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM e um forte abra?o a tds vcs ai, pois estamos tomando
um chima eu e meu marido Giovani e o lucas que ainda esta no meu ventre mas ja
acompanha vcs abra?os

86866
Oii, sou a Tamara Davies de Lajeado e quero inscrever minha m?e Maria Beatriz de Boer
na promo??o de dia das m?es, quem me um val? j?ia de 1500,00 para sua m?e? resposta
Joalheria esmeralda e Encanto FM

50303
Ola quero inscrever-se na promo??o do dia das m?es.....Sofia de Castro, Arroio do Meio,
M?e V?nia de Castro. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta:
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

33108
Bom dia..aqui ? o Marcos Hillesheim de lajeado. Gostaria de inscrever minha esposa
Karine Hillesheim na promo??o no dia das m?es..cora??o de m?e vale ouro Encanto FM e
joalheria Esmeralda.

79778
Aqui e o Lucas Dalla Vecchia, quero cadastrar minha m?e Delcy Teresinha Dalla Vecchia
pra concorrer na promo??o do dia das m?es, s? podia ser uma promo??o da Encanto e
joalheira Esmeralda.

88296
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

99995
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

22375
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

34230
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e vai adorarrr

65672
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

86011
Oi galera da encanto vcs fazem minha tarde muito mais feliz sou o andrew Henrique
Nunes Jorge e quero colocar minha m?e na promo??o cora??o de m?e vale ouro encanto
e joalheria esmeralda 54 999644439 valeu

01942
Boa tarde meu nome ? Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha
mulher que tamb?m ? m?e na promo??o do dia das m?es.E quem t? dando o presente ? a
joalheria Esmeralda e a Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o??

67106
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

94990
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

46117
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

45275
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

87214
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm
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37088
Bom dia Adriano, quero concorrer ao kit, Tiago Augusto bruinsma de Lajeado, tbm quero
colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda.

23836
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

85763
Oi sou Daiana Cristina Werle de Cruzeiro do Sul quero colocar a minha m?e Maria geneci
da Silva quem sorteia um vale- joia de R$, 1.500, 00 para a sua m?e?, resposta Joalheria
esmeralda e encanto fm

96848
Bom dia meu nome. ? J?ssica da Silva Rosa e quero participar da promo do dia das m?es.
Minha m?e se chama Neusa Tavares Fermino . minha m?e vale ouro encanto FM e
joalheira Esmeralda bjaoo pra vcs

82719
Promo??o: O Cora??o da minha m?e vale Ouro - Alciane Gallon de Anta Gorda - Nome
m?e: Nelci M. Alessio Gallon - Quem d? uma vale-j?ia de R$1.500,00 para a sua m?e?
Joalheria Esmeralda e Encanto

19485
Bom diaaa sou a Jussara Elesabete da fonseca de Venancio Aires quero colocar minha
mae Sibela dos Santos na promo?ao cora?ao da minha mae vale ouro da encanto e
joalheria esmeralda

74620
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

45210
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

15118
Oi bom dia sou Gilvane wulfing de Estrela e quero participar da promocao do dias das
Maes nome dela e Teresinha dos santos de Estrela e a resposta e Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda??????????

90142
Oii ? o Marcos Paulo de Bom Retiro do Sul eu queria colocar minha noiva Giselle Cristhine
Pereira Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto! Valeuuu

48675
Oi Encanto.Sou Larissa Maccalli Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e
Rejane Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

42742
Ol?. Gostaria de participar da promo??o do dia das m?es. Simoni Selma Follmann. M?e
No?mia Elizabeth Follmann. Picada Augusta CRUZEIRO DO SUL. Encanto FM e
Relojoaria Esmeralda. ??

16423
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

98979
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

75850
Bom dia! M?e Lu?sa de Ara?jo Schulte, 35 anos de Lajeado, filho Artur Luiz Schulte, 6
anos de Lajeado. Queremos participar da promo??o do Dia das M?es com a Jolheria
Esmeralda e Encanto FM!

96201
Boa tarde meu nome ? Benjamin Weber de Jesus de arroio de meio gostaria de inscrever
minha m?e Daniela Ant?nia Weber na promo??o quem d? um vale de 1.500,00 joalheria
esmeralda e encanto FM bjos a todos

87275
Boa tarde meu nome ? Gerson Pereira dos Santos quero escrever o nome da minha
esposa Dirce Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da
joalheria esmeralda e r?dio encanto fm
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75845
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es...minha m?e vale ouro.... M?e Cl?udia
Herrmann hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e
esmeralda

18577
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

21505
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

04938
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

84249
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

56390
Oi encanto aqui ? a Andrieli K. de Lima eu gostaria de por a minha m?e Elaine K. de Lima
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto e joalheria e ?tica esmeralda

90950
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

86192
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

23496
Oi aqui ? a brenda Casagranda franchini quero escrever Minha m?e Luciane Casagranda
franchini de liga alegre caravagio mu?um 051996073671a resposta ? joalheria esmeralda
e encanto fm

85941
Boa noite! Sou a Vanessa Sulzbach de Estrela e minha m?e se chama Maria Madalena
Sulzbach. Quem da um vale j?ia de 1.500 R$ para sua m?e? Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda.

32310
Bom dia Meu nome ? Kauana Viana de S?rio RS eu queria colocar minha m?e Marisa
Cristina da Silva Rosa.Na promo??o do dia das m?es. ?Da Encanto FM e Relojoaria
Esmeralda ????

68772
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

73155
Bom Dia ...Meu nome ? Leandro Cristian Kohler e quero colocar a minha m?e Fabiane
Eckhardt de Arroio do Meio na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria
Esmeralda..Porque minha m?e sim vale Ouro... Obrigado...

92608
Meu nome ? Brah?lli eu sou de lajeado quero escrever o nome da minha m?e Dirce
Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e vale oro promo??o joaleria
esmeralda e r?dio Encantofm

58918
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

66247
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

75327
Boa Tarde Sou Emilly Baldissarelli Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro Nome
da minha m?e: Eliane Meotti Baldissarelli Parceria Encanto Fm e Relogiaria Esmeralda

78404
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

40867
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

20538
Bom dia! Sou a Andressa Fedrizzi de Pouso Novo gostaria de colocar minha m?e,
Valentina de Siqueira na promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro , joalheria
Esmeralda e r?dio Encanto...
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93522
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

31010
Boa tarde Marilyn aqui ? a Sarah de Fontoura Xavier queria colocar minha m?e Maria
Cristina da Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
com a encanto FM.Manda a uma m?sica do Marrom five pra ela

50094
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

42198
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

73752
Bom dia teta sou Josiane Silveira de Lajeado coloca minha m?e Denise Nicolini Kussler na
promo??o dia das m?es.O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

66517
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha sogra Rosalina Haubert Pereira
Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e
Encanto! Valeuuu

41178
? o Lu?s Ot?vio Sulidario de Encantado, telefone 997936737, quero colocar minha m?e
Cristiane F?tima Hunning na promo??o do dia das m?es. Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

49603
Nome: Ulyana da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

62719
Nome:Ulysses da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

28453
Boa tarde encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha
m?e Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

25449
Oi aqui ? a lavinia vit?ria gianezini de encantado coloca minha m?e Simone gianezini na
promo??o o cora??o da minha M?E Vale ouro da encanto Fm e joalheria esmeralda

81297
Gerson Lu?s beuren, de Santa Clara do sul, o nome da minha m?e ? Elis?ngela Beuren....
Quem sorteia um vale-joia de r$1.500.00 para sua m?e? ? a joalheria esmeralda e
encanto.

49959
Aqui e a Margarete e a minha m?e ? a Nelci Schmitt de Imigrante, quero participar da
PROMO??O, quem d? mais joias pra sua m?e. Resp. Encanto FM e joalheria
ESMERALDA.

30387
Oi meu nome ? La?s Andressa Gon?alves Bom quero inscrever minha m?e Muriel
Gon?alves dos Santos na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da joalheria
esmeralda

06349
Oi meu nome ? Wesley Leonardo Baum e quero botar a minha m?e Anelise Marlise Auler
Baum na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda

21338
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

29846
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

07279
Bom dia Adriano! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

84050
Liziane Marques Goncalves quero colocar minha mae Salete Marques de Sao Gabriel pra
participar da promocao minha mae vale ouro...resposta joalheria e otica esmeralda e
encanto fm...??????

98618
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

80434
Benjamin Weimer Jacinto de Teut?nia quer cadastrar a Mam?e Sibele Cristina Weimer na
promo??o de Dia das m?es. Quem da esse vale para minha m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto FM. ????????????????
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53448
Bom dia ...meu nome ? R?mulo Cucioli gostaria de colocar minha m?e Rejane Cucioli de
Mucum na promo??o do dia das m?es. Obrigada. Promo??o ?tica esmeralda e ENCANTO
FM

39353
Laura Yasmin Scherer do Jardim do cedro lajeado quero colocar minha m?e Elaine
Loraine kollet do Jardim do cedro participar da promo??o do dia das m?es esmeralda e
encanto fm

19696
Oiii! ? eu bora l? minha m?ezinha querida tamb?m tem que estar nessa promooo!
CRISTINA ROSA DOS SANTOS CIDADE ALTA. VEN?NCIO AIRES joalheria e ?tica
esmeralda!!!! BJS ? TODOS D? ENCANTO

66555
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

17757
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

60563
Oi aqui ? o Pedro Augusto Gianezini de Encantado coloca minha m?e Simone Gianezini
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da Encanto FM e joalheria esmeralda

87093
aqui eh o Lucas de Lajeado. queria participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO pra minha m?e Marie Jane Martins. E a resposta eh: JOALHERIA
ESMERALDA e ENCANTO FM(A melhor)

11280
Bom dia tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

91573
Sou o Fernando Henrique dos Santos de Mu?um quero p?r a minha m?e Marilaine Silva
dos Santos na promo??o das m?es quem sorteia um vale j?ia ? joalheria esmeralda e
encanto

37188
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria e ?tica Esmeralda.

53479
Bom dia Teta! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

65326
A Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

03706
Bom dia !Aqui ? o Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha m?e
na promo??o do dia das m?es .Quem t? dando o presente ? a joalheria Esmeralda e a
Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o .??????????????????

94657
Regina Schneider de Arroio do meio. Quero colocar minha m?e Marlise limberger na
promo??o do dia das m?es. O cora??o da minha mae vale outro, joalheria esmeralda e
encanto fm

14929
O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO NOME: Dani Cristina Girardi. CIDADE:
Marques de Souza. Quem d? um vale J?ia de R$1.500,00 p/ a sua m?e? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO FM. Nome da minha m?e: INGRID GIRARDI.

66426
Bom dia, Sibele Cristina Weimer de Teut?nia, quero inscrever minha m?e Lisane Weimer
na PROMO??O minha mae vale ouro. Quem da esse presente? Joalheria esmeralda e
Encanto FM. Feliz P?scoa a todos com muita luz, respeito e empatia com o pr?ximo!
Abra?os.

40378
Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos Quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

47723
Bom dia. Quero participar da promo??o das m?es. Sidnei Netto Roca Sales m?e Eva da
Silva Netto. Quem sorteia 1500$ pra m?e. Encantado Fm e Joalheria Esmeralda. Bkss

73069
Quero colocar minha m?e na promo??o sou Joni abrantes de lajeado minha m?e Maria
Elaine Grillo Abrantes quem da super presente dia das m?e e Joalheria Esmeralda e
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Encanto FM.

70766
Oi meu nome ? ANa julia casagrande de mucum. Quero colocar minha mae na promo?ao
do dias das maes. Elisabeth casagrande. Resposta relojoaria esmeralda e encanto fm. Bjs

13271
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mais de Moraes eu quero colocar a minha m?e no sorteio
da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da encanto e joalheria esmeralda. Minha
m?e ? a Rosa Maria Mais.

79419
Clarice Regina Sauter Cidade: Lajeado - RS M?e: Marlise Teresinha Johann Sauter
Pergunta quem d? um vale j?ia de 1.500,00 reais? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto

92104
Bom dia Adriano tudo bem aqui ? a Amanda Emanuelle Sgarbi de Teut?nia quero
participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ourocom a joalheria Esmeralda e
Encanto Fm o nome da minha m?e ? Liliane Denize Ledur obrigada

65011
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

09266
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

99383
Boa tarde ENCANTO AQUI ? o Douglas de Amorim Rockenbach de LAJEADO COLOCA
minha M?E na PROMO??O CORA??O de m?e vale ouro com ENCANTO e joalheria
esmeralda obrigado. A m?e ? SANDRA MARIA DE AMORIM ROCKENBACH

49061
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha m?e Maura Cerlene da Silva pra
participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto!
Valeuuu

07885
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

79818
Bom dia encanto. Sou Maria Guralski de Encantado quero colocar minha m?e Gabriela
Guralski na promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalheria esmeralda.minha m?e
vale ouro??

02510
Bom dia Merlin ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha m?e Ivone
terezinha kunzler na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto
Fm

99112
Oi sou gustavo saldanha aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

19171
Oi sou joao pedro saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

22206
Quero participar da promocao dia das maes...meu nome Liziane Marques Goncalves.
Minha mae Salete de Fatima marques...resposta: encanto e joalheria esmeralda

65667
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

36929
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

82770
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

52761
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

74344
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda
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89949
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

01689
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

39670
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

93655
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

96346
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

54600
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

60081
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

19457
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

94979
Elenice herrmann de lajeado s?o bento quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

07805
Oi sou brayan saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

92527
Minha m?e Carolina Rosa Bert? foi a j?ia mais preciosa que j? tive na vida...Elenita Bert?
da Silva Lajeado-RS , quem d? um vale j?ia ? JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

65746
Bom dia Tudo bem...Sou a Danimara Both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm..toca anitta..grande abra

71947
Bom dia Tudo bem sou a danimara both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm...toca Matheus e Luan.. grande abra

57850
Ol?, sou Lu?sa Primaz de S?rio/RS e minha m?e ? a Ivoni Teresinha Mantelli Primaz
Quem d? um vale-joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto.

86087
Bom dia, Eduarda Portaluppi de Morais de Vespasiano Corr?a, queria colocar minha m?e
Suzana Maria Portaluppi na promo do dia das M?es! JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO V?O DAR ESSE PR?MIO PRA ELA. Valeeeeeeu ????????

81213
Ol? Encanto , coloca minha m?e Maria Noeli Feil De Lajeadona promo??oQuem Sorteia
um vale j?ia de 1.500,00 para sua m?e ?: Resposta: joalheria Esmeralda e Encanto.
Ivanete Marin?s Feil Lajeado.

57234
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

35149
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

89098
Bom dia!!!????sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia das
m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda!!!????

37053
OI Merilin bom dia.....tudo bem?Ainda da pra inscrever minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

37660
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

88211
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

56225
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

59866
So Rafael Sartori Schneider nome da minha mae nadir Sartori Schneider quero participar
da promo??o o cora??o da minha mae Vale oro joalheria esmeralda e encanto fm
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53878
Boa tarde sou a Tacia caroline dullius de cruzeiro do sul e gostaria de participar da
promo??o de promo??o minha m?e vale ourocom joalheria esmeralda e encanto FM.
Nome da m?e ? Nelsi dullius. Obrigado ??

93154
Boa Noite!!! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o!!!

42637
Bom dia teta ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha esposa lisane
In?s Spies na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto Fm
quero que toque a m?sica de duduca e dalvan jantar com jesus

06639
T? de castigo ent?o T? sem meu celular por isso estou usando o celular dela para
coloc?-la na promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

41364
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o dah Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o! !! E tamb?m dar os parab?ns pra ela, que est? de anivers?rio hoje! !! Amo ela
muito! !!

16981
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

43053
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

56652
Oi sou monike da Silva Ferreira de Roca Sales e quero colocar minha m?e Catia Lisiane
da Silva na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda e encanto FM

90244
Sou a Lu?se Cordeiro dos Santos, de Lajeado, quero inscrever minha m?e Jaqueline
Cordeiro na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria Esmeralda.

39400
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

11253
Boa tarde quero participar da promo??o do dia das m?es a minha m?e ? Adiles Bele
Desengrini de Arvorezinha. Resposta Encanto F M e joalheria Esmeralda.

50326
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

58857
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

06232
Boa tarde sou Salete Gabiatti de Lajeado RS minha m?e chama-se Graciosa Georgina
Zatt Quem da Vale Joia de RS 1.500 00 p sua m?e ? JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO

58131
Oi sou ? Neuza Rodrigues aqui da linha argola quero participar da promo??o dia das m?es
minha m?e vale ouro da r?dio encanto fm e relojoaria esmeralda obg

51385
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

71978
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es. M?e Cl?udia Herrmann
hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e esmeralda

79207
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Giovana Rodrigues de
lajeado nome da m?e Angela Rodrigues resposta joalheria esmeralda e encanto

23332
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

29829
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda
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65295
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

04545
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

87064
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

00445
Meu nome ? Gerson e quero escrever o nome da minha esposa Dirce Antunes despessel
na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto
fm

93644
Boa tarde, quero colocar minha m?e Luciane Carine Wust de Lajeado, na promo??o
minha m?e vale ouro, Felipe Miguel Maier. Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto
FM.

24117
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

38105
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

81856
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

80342
Oi encanto, sou Gabriel Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

97972
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

35735
Eu Gabriela Luiza Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

73497
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

40609
Bom dia! Gostaria de escutar uma m?sica do atitude 67, Vem.. E participar da promo??o
minha m?e vale ouro.. da encanto fm e relojoalheiria esmeralda m?e Terezinha Comim
Corso, Jana?na In?s Britzke de Teut?nia

42375
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

14862
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

57590
Boa noite sou o Mois?s Paulo Fontana minha m?e ? Ilse Maria Fontana, gostaria de
participar da promo??o do dia das m?es, com a Joalheria Esmeralda e Encanto FM

38964
Oi entanto, sou Lorena Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

57916
Meu nome ? Brah?lli dos Santos eu quero botar minha m?e Dirce Antunes Despessel na
promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

14243
Eu Luana Beatriz Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

29209
Bom dia feliz P?scoa sou laudinor kunzel de encantado rs quero cadastrar minha m?e
ialca maria poro na promo??o do dia das m?es joaleria esmeralda.

97316
Sou Michele Lodi de lajeado quero colocar minha mae Gloria Rigoni Lodi na promocao
Cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda.

25496
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

79535
M?nica Tainara Schmitz, Lajeado-RS, coloca minha m?e M?rcia Aparecida Matielli
Schmitz na promo do Dia Das M?es e a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM, a
melhor do vale
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31729
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Bom final de semana. Abra?os. Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

37666
Ol? aqui ? a Thaila De Conto! Sou de Encantado inscreve minha m?e Viviane Camini De
Conto na promo??o Cora??o de M?e vale ouro joalheria esmeralda e Encanto FM

07559
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

03708
Oi ? o Erick Zacarias da SilvaQuero colocar minha m?e CLEONISE MARIA MENEGHETTI
DA SILVA na promo??o meu cora??o vale Ouro da joalheria esmeralda encanto FM
obrigado

16874
Boom dia, meu nome ? Tais Trojaike Lajeado e quero por minha m?e Marisa Trojaike na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Joalheria esmeralda e encanto fm

30891
Franciele M?ller de Estrela quero colocar minha m?e Silvane M?ller na promo??o cora??o
da minha m?e vale ouro sorteado pela Joalheria Esmeralda e Encanto fm

33537
Oiii...Sou MARJANA BORSATTO quero colocar minha m?e LOIVA BORSATTO de
TRAVESSEIRO na promoc?o,MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E OTICA
ESMERALDA E ENCANTO FM.

35437
Sou Rafaella Scheidt e Thiago Scheidt e queremos colocar a minha m?e Clarice Peroraro
participar da promo??o dos dia das m?es joaleria Esmeralda

20602
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

82615
Boa noite sou Marlei Rodrigues da Silva, minha m?e Nelci Birck da Silva, quero participar
da promo??o dos dias das m?es com Joalheria Esmeralda e Encanto FM,

29082
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

44720
Boa tarde .Aqui ? o Vilson Jandir Stoorck de Lageado.Quero por a minha M?e na
promo?ao ,o cora?ao da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

10938
Oi m chamo C?tia Haas d Canudos do vale nome da minha m?e Irene Haas e quem t da a
j?ia o cora??o de ouro ? Encanto FM e Joalheria Esmeralda

25062
Sou Gustavo Rauber..quero colocar minha m?e... Denise Isolete Appel ...na promo??o do
dia das m?es...uma promo??o encanto e joalheria Esmeralda

18692
Bom dia nos cristian Agatha e julia de capit?o queremos botar nossa m?e graziela da silva
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

98560
Boa tarde sou gabrielly Vit?ria kern quero colocar minha m?e Clarice kern na promo??o
cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria esmeralda

13422
Boa noite pessoal eu sou Ol?vio C?sar Pazini. De Roca Sales quero minha M?e Lorena
Pazini na promo??o da R?dio Encanto com Relojoaria Esmeralda! Gosto de todas as
m?sicas tocadas a? desejo a todos uma boa noite!

16892
Oi meu nome ? Bianca Bello Garcia Rodrigues, sou de Teut?nia e quero participar da
promo??o de dia das m?es da Encanto FM e joalheria Esmeralda. O nome da minha m?e
? Ereni Maria da Silva Bello.

28013
Eu vinicius windberg de lajeado,quero colocar a minha mae vanderleia scheibler,na
promocao de dia das maes da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

71338
Ketlyn de Morais schmitz lajeado rs Deise Tatiane dos Santos de Morais quem sorteia um
Vale joia de 1.500,00 para sua m?e jalheria Esmeralda e encanto

31136
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

57222
Charles Henrique suptitz de lajeado quero coloca minha m?e Permela Suptitz na
promo??o minha m?e vale ouro. E a resposta ? joalheria esmeralda e encanto
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68655
Boa tarde sou o Bernardo zanus quero inscrever minha m?e Sandra Alves da luz pra
participar da promo??o cora??o de ouro da joalheria esmeralda e da r?dio encanto, somos
de sinimbu , abra?o pra todos os ouvintes da r?dio. Toca Lucas Luco ou a m?sica
perfeitinha

56633
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

36758
Oi Tiag?o!! Tudo bem, aqui ? o Vinicius de Teut?nia, coloca minha m?e Sandra Beatriz
Horst da Costa na promo??o Encanto Fm joalheria Esmeralda

24829
Oi bom dia sou Mauri de roca Sales quero colocar minha m?e na promo??o minha Vale
Ouro Maria Terezinha de Medeiros relojoaria esmeralda e encanto FM valeu toca uma
m?sica da banda sentinela passarela

88362
Ol?! Quero participar da promo??o do dia das m?es!Eduarda Bergonci, Progresso, m?e
Luci Maria Bergonci! Resposta: Joalheria esmeralda e Enconto !

74425
Alex. ..Alexandre. .e alexsandro de capit?o queremos botar nossa m?e Adriana friederich
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

32389
Bom dia, Adriano sou Ivanete Marin?s FeilLinke, Lajeado,Quero colocar minha m?e Maria
Noeli FeilL promo??o da Encanto e Relojoaria Esmeralda.Grande abra?os a vcs da nossa
querida r?dio Encanto.

92070
Bomm diaa.Sou LAERSON HENDGES quero colocar minha m?e LONE HENDGES de
CAPIT?O na promo??o MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E ?TICA
ESMERALDA e ENCANTO FM.

91299
OI Tiagao boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

63280
oi Thiago ? a Cris couto de Lageado quero deixar o nome da minha m?e Rosa couto pra
participar da promo??o da encanto e relojoaria esmeralda

25608
Meu nome ? Vera Maria Teston de Progresso gostaria de por minha m?e Aldair da Silva
na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM

73470
OI Merilin bom dia.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

98718
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

46210
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

56085
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

27800
Bom dia, r?dio Encanto, sou Ivanete Lajeado toca m?sica do Gustavo Lima.. quero
participar da promo??o dia das m?es da Relojoaria Esmeralda , minha m?e Maria Feil.

90930
Tiagao..boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

76806
Filha Raissa KAUANY KAFER VIEIRA MAMAE LUCIANE ISABEL CRISTINA KAFER DE
ARROIO DO MEIO. MINHA M?E VALE OURO. JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO
FM

38739
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

15993
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro
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95499
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

85413
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

14554
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

54801
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

74462
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

27977
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

02475
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

02830
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

59698
Ol? sou Jeferson Eckhardt de Arroio do Meio e quero inscrever minha m?e Ademilde
Eckhardt da promo??o da encanto FM e joalheria esmeralda

67971
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

59463
Boa noite Tiagao! Quero escutar a musica do Pinfloid. Coloca minha esposa Lenise Auler
na promocao do dia das Maes da joalheria esmeralda e encanto. Lajeado.

96456
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

92801
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

47826
Boa tarde sou o Eduardo sulidario de encantado queria botar minha m?e na promo??o
minha m?e vale ouro da encanto fm e joalheria esmeralda minha m?e ? a leda sulidario

70881
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

25190
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

62181
Ol?.. sou o Diego Fontanive de lajeado.. quero colocar minha m?e F?tima Fontanive na
promo??o vale ouro.. quem da ? joalheria esmeralda e Encanto fm

65505
Sou Igor fontanive de lajeado quero colocar a minha m?e F?tima Fontanive na promo??o
minha m?e vale ouro.. Quem da ? joalheria esmeralda e encanto fm

35652
Edirleine Freitas da Siva Encantado RS Francisca Freitas da Silva *Quem d? um vale-joia
de R$1500,00 para sua m?e? - Joalheria Esmeralda e Encanto

87189
Boa tarde! Aqui ? a Valentina Rodrigues da Silva de Arroio do Meio e quero participar da
promo??o do Dia das M?es da Joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e ? a Eliane
Rodrigues da Silva
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11716
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto.fm e joalheria esmeralda vcs s?o top sou o Andrew
Henrique Nunes Jorge

91737
Eduarda thais scherer do Jardim do cedro quero colocar minha m?e Elaine loraine kollett
na promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

14990
Bom dia enconto M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s quero participar da
promo?ao do dia das m?es com com joalheria esmeralda e encanto minha m?e se chama
Iva de freitas de bela vista do f?o marqu?s de souza ??

02647
Boa tarde Encanto !!!sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria Esmeralda o nome da minha m?e ? Viviane Ott
????

68544
Leonardo Bergmann de canudos do vale e a Marli Bergmann quem sorteia um vale-joia de
R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto

53730
Oi quero colocar minha m?e na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro e quem da
esse super presente ? ENCANTO FM E JOALHERIA ESMERALDA o nome a minha m?e
? Orvani Elauterio de Estrela, sou Darl?ia Carine Gay ??

18641
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

64043
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

39143
Bom dia ,M?rcio Rech de Lajeado quero colocar minha m?e Del?zia Cruz na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro ,Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

18844
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

13605
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

61173
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

90538
Oi bom dia ? o Bruno zenatti gostaria de participar da minha m?e vale ouro o nome dela ?
Sandra zenatti encanto e joelharia esmeralda

16081
Bom dia, quero colocar minha m?e Evoni Back Wust na promo??o da m?es . Luciane
Carine Wust de Lajeado, Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto FM.

60489
Bom dia ? andreia fagundes de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro Loreci fagundes joalheria esmeralda e encanto obrigado

93369
Sou Victor ricarttis minha m?e ,Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!

75780
Sou vit?ria de Borba minha m?e Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado ,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!!

28460
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto e joalheria esmeralda vcs s?o 10 sou andrew Henrique
Nunes Jorge

52833
Boa tarde ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ? 1000

72236
Bom dia! Quero participar da promo??o do dia das m?es... O cora??o da minha m?e vale
ouro! Promo??o Encanto FM e Joalheria Esmeralda!

21261
Boa tarde gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha mae vale ouro e quem
da o presente eh Encanto fm e loja Esmeralda. Sou Shauam Antony Eckert Siebra. E
minha m?e Evelin Emanuele Eckert de Lajeado.

00659
Boa noite encanto sou a Tain? dos santos de Lajeado p?em minha mae S?nia Friedrich na
promo??o minha m?e vale ouro da esmeralda e a encanto
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43118
Oi eu sou a Djenifer de marques de Souza quero colocar minha m?e Rejane de Castro na
promo??o minha M?e Vale ouro ?tica esmeralda

46452
Ol? dia! Sou vit?ria Gabriela de Borba quero homenagear minha m?e VANESSA DE
F?TIMA RICARTTIS, A ENCANTO E JOALERIA ?TICA ESMERALDA!!!

40557
Boa tarde.Aqui ? o Vilson Jandir Storck quero por a minha M?e na promo?ao ,o cora?ao
da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

05300
Bom dia!! Sou Geovana Prates Kersting, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates.
A resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

34923
E a Francine Joris bota a minha m?e Renata Schneider de roca sales minha m?e vale
ouro patroc?nio encanto fm e joalheria esmeralda

06062
Bom dia Adriano !!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es da encanto FM e joalheria Esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

40952
Sou Rafael Maziero de Colinas e quero participar da promo??o quem da mais j?ias pra
sua m?e, resp encanto FM e joalheria esmeralda, pra minha mae Fabiana Maziero...

22113
Sou joao vitor da rosa nascimento Queria colocar a minha m?e camila oliveira da rosa
nascimento na promo?ao da joalheria esmeralda e encanto fm

17779
Bom dia ..sou Marcos Linke Links de S?o Bento..quero colocar minha m?e Anita Flores
linke na promo??o ?tica e relojoaria Esmeralda e encanto na promo??o quem da um vale
brinde de 1.500 reais

32690
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

37104
Bom dia ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e vale
ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ?SA PARCERIA ? 1000

20427
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

01234
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

90834
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

39069
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

29978
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

84123
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

43583
Sou Franciele Dammann quero colocar minha m?e Andr?a Dammann na promo??o o
Cora??o da minha m?e vale ouro, da joalheria Esmeralda e Encanto FM

33438
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

74662
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

93927
Sou Daniel Henrique de cruzeiro do sul Tenho 8 anos queria colocar minha m?e Joice Keil
na promo??o Resposta joalheria esmeralda e encanto FM

68031
Oii ? a julia Stacke e quero participar da promo o coracao da minha mae vale ouro , quem
da essa promo ? a encanto fm e esmeralda

35445
Boa tarde, ? Roberto Ledur de estrela, coloca minha esposa Jordana canan de lima na
promo??o do dia das m?es ,joalheria Esmeralda e Encanto, valeu abra

22388
Boa tarde !!??sou Viviane Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e
vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Edite Ferreira obrigada! ????

20864
Bom dia!! Sou Guilherme Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

07682
Sou Vin?cius windberg de Lajeado, quero colocar a minha m?e vanderleia scheibler na
promo??o da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!
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43650
Eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio dos dias das m?es da joalheria esmeralda.obg

21524
Quero colocar minha m?e janice johner na promo??o minha m?e vale ouro abra?o
Janaina johner radio encanto e joalheria esmeralda

50801
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

90102
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

62081
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

56101
Merlin eu maria aler de cete anos querro clca minha mae Lenise auler de laj na prm o
coracao vale ouro cm a relogoaria esmeralda e a encanto.

25025
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

68144
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

97054
Oiii.Sou ALINE GODOY quero colocar minha m?e MARLISE GODOY de TRAVESSEIRO
na promo?ao MINHA M?E VALE OURO com JOALERIA ESMERALDA e ENCANTO FM.

47138
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

85924
Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e vale ouro.Daniele fuhr de
estrela.Mae Dirci Maria fuhr. Joalheria esmeralda e encanto fm.?

29744
Boa tarde Merlin s? na faxina aqui e no som da encanto FM quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e r?dio encanto FM m?e Ilse Miller ? a Jandira
Ruschel de Santa Clara do Sul bjs????

84243
E colocar minha m?e Clarice Becker. Lajeado na promo??o minha m?e vale ouro quem da
encanto FM e joalheria Esmeralda

06351
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

30979
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

75077
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

45421
Bom dia!! Sou Gabriel Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

05055
Promo??o dia das m?e o nome da minha m?e e Marlene Petry e o meu ? Kau? J?nior
hentges Radio encanto FM e joalheria esmeralda Arroio do Meio

80380
Bruna Moraes Spegiorini colocar minha m?e Scheila fabiane moraes spegiorini no sorteio
minha m?e vale ouro joalheria esmeralda encanto FM

48639
Boa tarde encanto sou a Tain? de Lajeado p?em minha m?e S?nia Friedrich na promo??o
do dia das m?es dos 1.500,00 da esmeralda e encanto

51125
Oi tudo bem? Inscreve minha m?e L?cia de Moraes Fumagali promo??o o cora??o da
minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigada ?mily Moraes da
Rosa Ven?ncio Aires

55042
Oi M?rilin coloca a minha m?e Joseane Lassen Polis na promo??o o cora??o da minha
m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda, filhas Emily e Esther Polis, Lajeado ,
telefone 997441872 bjosss ????

08304
Oi sou a Djenifer Ta?s de Castro Busch de Marques de Souza quero colocar a minha m?e
na promo??o dia das m?es otica esmeralda quero ouvir Eduardo Costa olha a

45053
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

23074
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda
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43750
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

67441

Oi Boa tarde gostaria de me escrever na promo??o e minha m?e miga beb? ? pequena s?
podia ser ? encanto e joalheria esmeralda aqui ? a luciane Casagranda franchini ? minha
maezona?Maria Barrosi casagranda liga alegre caravagio mu?um telefone 051996073671
bjs e uma boa pascoa

43939
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

51433
??sou wellinton erick de Araujo padilha gostaria tambem como o meu irmao colocar o
nome da nossa mae na promocao da Esmeralda e encanto fm.Maria Julia de Araujo
padilha.998865541.lajeado

11091
Cleomar Avila de Lajeado colocar minha mae Ortenila Avila que o cora??o dela vale ouro
da promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto F M

65463
Bom dia Meu nome ? Ruan tenho 8 anos sou de Estrela quero coloca minha mam?e na
promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM Nome da minha m?e
? Eliziane Queiroz da silva bjo p vcs n?s estamos sempre escutando a r?dio do

02234
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

27545
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

58336
Quero participar da promo??o das m?es...o cora??o da minha m?e vale ouro....uma
promo??o da encanto FM e joalheria Esmeralda....meu nome e Gustavo Rauber pra minha
m?e Denise Isolete Appel

26219
Eu Raffael Xavier de Aquino gostaria de inscrever minha m?e Fabiana Xavier na
promo??o do dia das m?es De Lajeado Esmeralda e Encanto FM

55390
O nome da minha minha e glaci FERREIRA e meu nome e ALEXANDRA FERREIRA O
cora??o da minha m?e vale OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO fm

73358
Oi quero colocar minha m?e Leila Pazini pra participar da promo??o dia das m?es. E
quem d? o presente ? joalheria esmeralda e Encanto FM... Ariella Pazini Viegas...

81614
Quero colocar minha m?e Rosa Formehl no sorteio, quem te da um present?o no dia das
m?es? A resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm- Roseli Formehl -Lajeado??

85135
Juliana C. D. Quanz quero colocar minha m?e Neusa Algayer para participar da promo??o
Dia das M?es com Joalheria Esmeralda

87966
meu nome e thomas jeferson de castro so de lajeado nome da minha mae juliana fatima
da silva promocao relojoaria esmeralda e encanto fm

16114
Sou Francyele da Silva Nunes da cidade Guapor? nome da minha m?e ? Diolene da Silva
Nunes patrocinador Joalheria Esmeralda e Encanto

32679
Oi. Posso colocar o nome da minha ma? na promo?ao dia das ma?s. Ana Maria Deconto
de Mu?um. Res joalheria ESmeralda e encanto fm. Obrigado.Meu nome ? Elisabeth
casagrande

33387
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

12372
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

37734
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

51073
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

92752
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto
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02199
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

47795
Boa tarde, quero participar da promo??o minha m?e vale ouro Luciane Carine Wust de
Lajeado . Resposta joalheria Esmeralda com Encanto FM.

94678
Bom dia gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro sou Adriani Wust de
Lajeado. Resposta joalheria ESMERALDA COM ENCANTO FM

47252
Filhos: Arthur e Davi Bertoglio.... M?e: Renata Bertoglio....de Lajeado Cora??o da minha
m?e vale ouro. ?tica esmeralda e encanto fm

38429
Oi meu nome ? lucas k.squero colocar m mae na promocao coracao da minha mae
marilene Terto vale ouro joalheria esmeralda e rd encanto

14694
Jonathan Avila de Lajeado colocar minha Mae Keli na promo??o cora??o vale ouro da
Encanto FM relhojearia Esmeraldas

14808
Bom dia Adriano quero colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda,

25786
Sou Claudia Lidiane dos Santos moro em Teut?nia minha m?e Ant?nia Marlene pena dos
Santos encanto e joalharia esmeralda

80272
Oi, meu nome ? G?ssica, coloca minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda

92097
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

26980
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

07817
O coracao da minha mae vale ouro! Willian bouvie mae Vanderleia de fatima bouvie
Encanto fm Joaleria e otica esmeralda dele dale tricolor

50433
Oi sou a Daviane Endler de Roca Sales quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria esmeralda e encanto fm

53199
Oi sou Daniele Endler de Roca Sales e quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria Esmeralda e Encanto FM

05823
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

26558
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

85122
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

90959
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

84160
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

07073
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

16839
Ola sou Estela cristiane dos Santos de Forquetinha quero participar da promo??o do dia
das m?es da joalheria esmeralda e encanto fm em nome do meu filho Jo?o Pedro do
Prado.brigada

06476
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

19445
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

54574
Bom dia eu a francieli de cinco anos quero escr a miha mae lenise na prm minha mae vale
ouro coma relogearia esmeralda ea encanto .sou de lajeado.

57549
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

12198
Meu nome ? nelcindo Nunes de Oliveira quero participar d? promo??o minha m?e Vale
Ouro d? relojoaria s ?tico esmeralda coloca Franciele Ta?s da Silva Oliveira
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40948
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

59993
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

35627
bom dia eu quero colocarminha esposa na promo??o dia das m?es cora??o da minha
m?e vale ouro com parceria da esmeralda e encanto fm

07001
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

30863
Bom dia ! Sou Lisnei Juliano Winter de Teut?nia e nome da minha M@E ? Dalia Post
Winter . Promo??o da ?tica Esmeralda e Encanto FM

74056
Bom dia , queria participar da promo??o dos dias das m?es minha m?e vale ouro em
parceria com a rejoalheria Esmeralda e Encanto Fm.

21695
Bom dia , sou a Luciane Beatriz Feldens de Colinas tb quero participar da promo??o do
dia das m?es ?tica esmeralda . Liria Lammers no.e da mamis

45672
Oi Tiago quero colocar minha m?e Adelaide Royer na promo??o cora??o d m?e Vale
Ouro, d encanto e joalheria esmeralda, ? a Rosimeire Royer d canudos do Vale!

63919
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

47481
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

25944
Bom dia kauane paulus de lajeado, coloca mamae marioli paulus na promo das mamaes,
encanto fm e joalheria esmeralda. Toca uma turma do pagode

33762
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

06450
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

27662
Bom dia ? Adriana dos santos de S?o Jos? do Herval quero colocar minha m?e na
promo??o das m?es joalheria esmeralda e encanto fm.obrigado 054 996217359.

37270
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

12274
Marcio miguel de borba / m?e Sirlei de borba : cidade lajeado promo??o quem da vale ?
Encanto e joalheria Esmeralda

54220
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

22393
Bom dia teta ? o marcos capitanio de mu?um qero escrever minha m?e iraci capitanio n?o
promo??o joaleria esmeralda encanto fm aqele abra

03233
Patricia ang?lica wathier Da minha m?e - Maristela Alves Pereira Cruzeiro do sul -
Resposta - joalheria Esmeralda e Encanto

38381
Bom dia Eloi cossul de roca sales coloca minha m?e Ilone Cossul na promo??o minha
m?e vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm

10306
Oi sou Aline de Teut?nia. Quero colocar minha m?e Neide Fritscher na promo??o do dia
das m?es. Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

55220
Oi meu nome ? Ereni Maria Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e joalheria Esmeralda. N? da minha m?e ? Eva da Silva Bello

01957
Ivandro toniolo nome da m?e Ivone m. P.toniolo putinga rs que t? dando ? radio encanto e
joalharia esmeralda

29752
Quero participar da promo??o: ?Quem sorteia um vale-j?ia de R$ 1500,00 para sua m?e?
Resposta: JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

09795
Boa noite eu Ariae Souza Queria escrever minha m?e Ana leticia de Souza de Lajeado na
promo??o da ?tica Esmeralda com encanto efieme

59507
Oi encanto .. Sou Tatiane Sulzbach de fazenda vilanova quero colocar minha m?e na
promo??o da joalheria esmeralda e encanto FM minha m?e Maria Madalena Sulzbach
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41950
Ooi aqui ? a Katieli da Silva Kollet quero colocar minha M?e Erenilda da Silva no sorteio
da Joalheria Esmeralda. Cidade: Arroio do Meio

50743
Oi meu nome ? Bruna Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da Encanto
FM e Joalheria Esmeralda.

19256
Oi Thiago aqui ? a Bruna Pechoto Wermann coloca a minha m?e Katia Eliane Pechoto na
Promo??o joalheria Esmeralda e a Encanto FM de Bom Retiro do Sul um beijo para todos
voc

01944
Gabriel Grave de Teut?nia, quero colar minha m?e Marlene Grave na promo??o, com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda

86370
Bom dia leonici bomm de lajeado coloca minha mae Teolina bom na promo?ao minha mae
vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm . manda uma musica pro meu noivo eloi cossul
de roca estamos matiando na escuta da encanto

26258
Maria Eduarda da Silva de Estrela, o cora??o da minha m?e vale ouro! promo??o Encanto
FM e relojoaria Esmeralda o nome da minha m?e ? Ivete Locatelli da Silva.

32807
Viviane Kunzler.MAE noely da silva lajeado Igrejinha Quem te d? um vale presente pra
sua m?e R:?tica esmeralda e ENCANTO FM

60427
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

47954
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

78480
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

24347
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

95435
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

04424
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

80364
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

86814
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

97560
Bom dia gostaria de participar da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro com encanto
FM e joalheria esmeralda minha m?e Celita Grunewald eu sou Ol?via Grunewald somos
de Lajeado

75458
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

99089
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

51780
Merlin eu neuriauler de laj querro escr a minha mae vale ouro a Silvia auler de lj na prm
relogearia esmeralda ea encanto.

97851
Oi meu nome ? St?fani Garcia e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e j?aleria Esmeralda. Nome da minha m?e ? Ereni Maria Bello

02322
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

90162
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

93333
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

12629
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

45383
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda
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95290
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

42381
Aqui ? a brenda quero escrever Min a mae ? Luciane Casagranda franchini liga alegre
caravagio mucum Esmeralda e Encanto FM

55178
sou Rafaella Scheidt e quero colocar a minha m?e Clarice Peroraro na promo??o de m?es
joalheria esmeralda somos de Encantado

54798
Oi Jonathan Avila gostaria de colocar minha mae na promo??o minha mae vale ouro
Relojoeira e Esmeralda Encanto F M

84332
Oi bom dia... Quero participar da promo??o dia das m?es... Quem d? esse presente lindo
? joalheria esmeralda... Leila Pazini bom retiro do sul

05921
Meu nome ? Roseli Teresinha da Silva. Sou de lajeado e a m?e ? Ad?lia Maria da
Silva.....resposta. Esmeralda e EncantoFM ????

74055
VIviane Vianini 51996168552-Arroio do Meio/RS M?e: Juraci Maria Santin Vianini
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

86276
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

92292
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

00313
Ola eu maria auler querro escr a minha mae lenise auler de laj minha mae vale ouro com
arelogearia esmeralda ea. Encanto.

19084
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

52719
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

48267
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

97565
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

77067
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

43703
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

01990
Bom dia encanto sou de estrela eu queria botar minha m?e para participa??o da
promo??o relojoaria Esmeralda Encanto FM nome da minha m?e Noracilda Alves da Silva
e o meu nome ? Adair

57431
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

13601
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

40177
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

44246
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

15636
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????
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13487
Ol? sou Adriana scheibel quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale Ouro,
com a joalheria Esmeralda e Encanto FM. Nome da m?e ? Idalina Schmidt. Bjs Meri

45657
Oi sou Eduarda Sauter ? quero botar minha m?e iliane Zanon na promo??o do dia das
m?es. Joalheria esmeralda e Encanto FM

53104
Oii quero colocar minha m?e Silvane Maria Alf na promo??o do dia das m?es, Encanto FM
e joalheria Esmeralda, Lovani Hilgert de Arroio do Meio...

06820
Oi sou Isadora Horn Severo de Lajeado e quero colocar minha M?e Carla Horn na
promo??o Joalheria Esmeralda e Encanto FM . 982560909

98487
Bom dia ?? Nara Bruxel quero colocar minha m?e na promo??o do dia das m?es Encanto
FM Relojoaria esmeralda Liana Majolo

02111
Oi encanto Vit?ria paludo Nova Brescia quero participa da promo??o do dia das m?es com
joalherias esmeralda e encanto FM m?e Viviane Paludo t 983117955

00668
Aqu? ? Alicia de Cruzeiro, coloca minha m?e Jaqueline Alves na promo??o dia das m?es,
relojoaria esmeralda.

53666
Vivi kerber m?e LEONICE kerber 51 995318715 Quem me da um presente do dias das
m?es joalheria esmeralda e Encanto FM. ?? Merlin

56909
Oi Maiana!!! Boa noite! Quero participar da promo??o do dia das m?es da encanto FM e
joalheria Esmeralda sou Viviane Ott de Encantado e minha m?e ? Edite Ferreira ????

85001
Ortenila Avila de S?o Bento queria me colocar na promo??o meu coracao vale ouro
Relhojearia Esmeralda Encanto F M

59587
Boa tarde!!! Meu nome ? Manoel gostaria de que colocasse a minha m?e na promo??o da
joalheria esmeralda. Nome da minha m?e Sofia Muller do Nascimento

30964
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

71278
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

51880
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

31278
Tain? Mattuella de Imigrante, m?e Lizani Johann, quem da um vale joia para a m?e, ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

90363
Oi....sou a Elizabeth pinheiro.minha m?e. E Ledoina pinheiro...promo??o encanto e
relojoarias esmeralda...minha mae vale ouro. .????

04600
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

79545
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

87928
Bom dia encanto. ..quero colocar minha m?e Maria Natalina de C. Faleiro na promo??o
joalheira Esmeralda e Encanto Fm....Maril?ia Faleiro. ..Ven?ncio Aires

81667
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

23249
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

89918
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

39098
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado
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30095
Oi ? a Raquel moreirade lajeado quero colocar minha m?e Marisa moreira na promo??o
joalheria esmeralda e encanto fm valeu sempre na escuta

83345
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

48012
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

26680
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

10954
Juliano Quanz quero colocar minha m?e Claudete Quanz na promo??o Dia das M?es com
Joalheria Esmeralda

59219
ALEXANDRA FERREIRA, quero participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO FM

72338
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

64059
Oiii bom dia ... eu sou a Clarice Correia de Cruzeiro quero participa da promo??o Joalheria
Esmeralda minha m?e vale ouro... nome da m?e idroilda Maria Correia ?????

66040
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

30625
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

62547
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

68151
Bom dia z? e rafa.. sou Henrique coloca minha m?e na promo?ao coracao vale ouro..
joalheria esmeralda encanto fm Cleci maria corso da concei?ao se der toca timbre de
galo????

31294
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

16213
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

25061
Janei Muniz e Iraci Simoni de Roca Sales quero participar dos dias das m?es , com
Joalheria esmeralda e Encanto fm

16295
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

56026
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

87573
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

87304
Sou Thiago Scheidt quero cadastra minha m?e Clarice pegoraro sou de encanto e
joalheria esmeralda um abra?o boa pascoa

77936
Oi bom dia sou a Taty de estrela j? deu o sorteio da promo??o de dia das m?es da
joalheria esmeralda

32281
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

66850
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

65865
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

90099
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio
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55783
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalharia
esmeralda

53047
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalheria
esmeralda

26949
Bom dia quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM e
joalheria esmeralda. Minha m?e laini schmitz bruinsma. Tiago augusto bruinsma de
lajeado.

85879
Gostaria de por minha m?e Edi stroher de Souza na promo minha m?e vale ouro com
joalheria Esmeralda e ENCANTO FM aqui ? o Mateus Stroher de Souza

36392
Gostaria de colocar minha m?e Iraci Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

74962
Oi sou jeisimara Antunes quero colocar minha m?e no sorteio Minha m?e vale ouro
joalheria Esmeralda Encanto nome dela. Nelci Antunes

31611
O cora??o da minha filha vale ouro m?e dienefer de lima santos mora em teutonia
joelheria esmeralda e encanto

63072
Teta ? o repolho toca surto de amor e p?e minha m?e iraci capitanio na promo??o joaleria
esmeralda encanto fm marcos capitanio de mu?um

85916
Ezequiel Francisco Vieira. Inelde fatima rodrigues de encantado. Resposta? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

90831
Oii aqui ? a Nicole coloca minha mam?e Noeli de souza na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda

35411
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

49976
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

56871
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

66036
Nome: Elizete Fachini Cidade: Capit?o Nome da m?e: Nilse Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

12523
Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. O nome da m?e ? Nelsi dullius Crueiro do Sul. E o nome da filha
? Tacia caroline dullius. Obrigado .??

25023
Gean Marcos schuck de Capit?o, o cora??o da minha m?e vale ouro, Encanto FM e
joalheria Esmeralda. M?e Isolde Schuck

97330
Promo??o O cora??o da minha m?e Vale ouro Quem d? um vale j?ia de 1500 ? a
Joalheria Esmeralda e Encanto Mathias Henrique Scherer - Lajeado e o nome da minha
m?e ? Veridiana Dreifke

28737
Bomm diaaa! Quero participar Promo??o Dia das M?es! Resposta: R?dio Encanto e
Joalheria Esmeralda!!!?? Nome da M?e e presenteada: Leonizia Diel quem est?
mandando: Ros?ngela Diel. Brigaduu!!!

50085
Meu nome ? Fernanda Sippel e quero colocar minha m?e na promo??o da Encanto junto
com a esmeralda. Nome dela ? Nadir Sippel

04538
Coloca a minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda. O cora??o dela vale ouro, ? a G?ssica quem manda??

06111
Oi, coloca minha m?e Vera Maria Teston, de Progresso na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda. ? a G?ssica que manda??

01199
Bom dia gostaria de participar da promo??o o cora??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. Meu nome ? Nat?lia Marmitt e minha m?e se chama Ol?via
Grunewald. Somos de Lajeado

32219
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio
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93416
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

64500
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

60267
Oi meu nome ? jeismara quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria
Esmeralda e a r?dio Encanto nome da minha m?e Nelci Antunes de Teut?nia bairro
Canabarro

45001
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

78449
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

50366
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM meu nome ? Gilmar Teston de Progresso

00784
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

31496
Boa tarde, quero perticipar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria
Esmeralda e Encanto.

77316
Oi sou laura brembatti quero partisipar da promosao minha mae vale ouro da joaleria
esmeralda e encanto sou de doutor ricardo A mae leodete brembatti

86663
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

67888
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

52278
Daiana jesecleide Kraemer de Lajeado ..minha m?e Eli Kraemer na promo??o joalheria
Esmeralda e encanto FM

18275
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

30961
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

38195
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

09106
Bomdia merlin eu ana auler de laj querro escr a minha mae vale ouro com arelogearia
esmeralda ea encanto.

88171
Oi, gostaria de colocar minha m?e Hedi M?ller na promo??o da Encanto FM e joalheria
esmeralda, Claudete Lenhardt de Forquetinha

65978
Jennifer Ariele Bender , Lajeado-rs, nome da m?e Fernanda Fabiana Bender Joalheria
Esmeralda e Encanto ????????????

32409
Gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro com Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda pois sou m?e de dois anjos . Isabel Cristina Schmidt DE LAJEADO. 985963937

29432
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

41086
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

43365
ol?!!! Quero participar da promo??o Minha m?e vale Ouro. A resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM. Sou o Jonas Henrique Gossmann de Canabarro Teut?nia e
minha m?e ? Andr?ia Gossmann.. Grande abra?o.

33970
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

47198
Ta?s Maria Schaurich de Teut?nia Quem vai dar esse present?o ? a encanto e ?tica
esmeralda Nome da m?e Neusa Maria Schaurich
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66189
Quero colocar a minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro encanto FM e joalheria
esmeralda.

40615
Coloca minha m?e Aldair da Silva na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

23700
Oi quero participar da promo??o cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria
esmeralda sou Clarice kern e minha m?e ? Maria Eva da Rosa Silva somos de lajeado

30690
Boa tarde ? a Dora almansa .queria colocar minha mae na promocao da joalheria
esmeralda nome dela Dirce goncalves almansa . Sou do montanha lajeado

68702
? a Daniela Martins Pereira, quero colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda, minha m?e Eva Martins Pereira.

09139
Oiiisou a Naty estrela Quero participa da promo minha mae vale ouro joalheria esmeralda
Valeria Regener Theisen

69486
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e relojoaria
Esmeralda , sou a Kamily e minha m?e ? Janete Seidel de Alto Conventos Lajeado

40635
Bom dia queria participar d promo?ao d dia das maes cm encanto fm e joelharia
esmeralda nome d minha mae e Neudir caussi emeu marcia

28565
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e Joalheria
Esmeralda... Nome da m?e: Grasiela Salton Ames quem pede ? a filha:Thavany Luiza
Salton Ames de: Capit

08524
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda,
Encanto FM, meu nome ? M?rcio Valdir Ohlweiler, o da minha m?e ? Marlene Sprandel
Ohlweiler, de Teut?nia, obrigado.

80843
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda
Encanto FM meu nome ? Rafaela Vit?ria Almeida Ohlweiler, o da minha m?e ? Cleusa
Almeida Ohlweiler, de lajeado, obrigada

39486
E quero participar da promo??o cora??o de m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda
e R?DIO encanto Fm. O nome da minha m?e ? Sonia Daltoe e o meu ? vit?ria Daltoe de
capit

19038
Livania Meotti De Mu?um Queria presentear minha m?e deonesta com joalheria
esmeralda e encanto fm

83532

Bom dia Deise Cruzeiro do Sul quero participar promo??o dias das m?es e loja esmeralda
. M?E tr?s letras que devine dedica??o ,amor ,carinho e um amor incondicional dedico a
minha m?e Maria Zalete da Silva so descobrimos o valor de uma m?e quando geramos
um filho tmb sou m?e minha filha Melissa Scheibel tmb faz quest?o que eu participo da
promo??o porque mere?o.encanto melhor r?dio do Vale .

05859
Quem da um vale J?ia de R$ 1.500,00 para a minha m?e ?: ENCANTO E JOALHERIA
ESMERALDA !!

07210
Thomas Jeferson de castro De lajeado m?e Juliana fatima da Silva Relojoeira esmeralda e
encanto fm

49510
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

38268
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

07905
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

40511
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

68007
Ooi quero participar do sorteio de dia das maes com encanto fm e joalheria esmeralda, pra
minha mae elenice bortoncello??

37337
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas
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81598
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

11372
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

71307
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

28797
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

55937
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

69413
Lilian Cerveira de Estrela 981070417 promocao dia das maes tbm joalheria esmeralda e
encanto ...mae salete marques

79638
Bom dia Encanto queria botar a minha m?e na participa??o de da relojoaria Esmeralda
Encanto FM nome da minha m?e no Cacilda Alves da Silva e o meu nome e Adair de
estrela

68187
Bom dia enconto quero participar da promo?ao do dia das m?e com joalheria esmeralda e
encanto. M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s ??

70295
Bom dia...quero participar da promo??o minha m?e vale ouro..com joalheria esmeralda e
encanto... Ana paula schuster rodrigues e mam?e Claudete Schuster de Estrela

48340
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

77326
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

21544
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda Pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

17827
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

17962
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

50109
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

73977
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

26486
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

30953
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

48403
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

49992 Oi eu sou a Bianca e queria participar do minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda

31935
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.
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71832
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

57202
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

81445
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

10100
Aline Fronchetti Mu?um M?e: Sirley Brino Fronchetti Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

65107
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

21957
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

78108
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

02445
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

03556
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

89481
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

32353
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

45418
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

01766
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

25057
Quero participar da Promocao o coracao da minha mae vale ouro Joalheria esmeralda e
encanto Fm

79437
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

72062
?Quem d? um vale-joia de R$1500,00 para sua m?e?? RESPOSTA: Joalheria Esmeralda
e Encanto.

73398
Ol? gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda Encanto
FM meu nome Cleusa Almeida Ohlweiler da minha m?e Irene de Almeida, Lajeado.??

56764
Bom dia .....o cora??o da minha m?e vale ouro...encanto FM e joalheria Esmeralda v?o
dar esse present?o pra minha m?e...sou Gustavo Rauber de Lajeado pra minha m?e
Denise Isolete Appel...

93607
Coloca minha m?e na promo??o de dia das m?es, a resposta e joalheria esmeralda.
Minha m?e se chama Maria Olivia de Almeida

91225 ?Quem sorteia um Vale-Joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria esmeralda e
encanto

74726 Quero participar da promo??o dos dia das m?es, patroc?nio relogiaria Esmeralda.

43716
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic. Canoas. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

65203
Quero participar da promo MINHA MAE VALE OURO!!!!!! ???? Joalheria Esmeralda e
Encanto Fm.

01213 Boa noite, minha mae leodete maria brembatti vale ouro, joalheria esmeralda e encanto.
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74670
Quero participar do sorteio de dia das m?es da encanto e joalheria esmeralda. Sou a
Jaqueline Cordeiro e minha m?e ? Elisabeth Riefel. Somos de Lajeado

13607
Erik milani coloca minha m?e na promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda sabrina
milani de lajeado

Maria Eduarda da Silva de Estrela 67187 O cora??o da minha m?e vale ouro! Promo??o Encanto FM e relojoaria Esmeralda

24662
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bruna
Elisa Mallmann. Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

39019
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic nome da m?e. Filho Jo?o mallmann claic. Canoas

81865
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bernadete
v.mallmann.Estrela. Nome da m?e THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela

26988
Oi Merlin coloca a minha filha Esther Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

49119
Daniel Lu?s Gall Pereira Lajeado Adilce gall Resposta: joalheria esmeralda e ncanto FM
??????

46972 Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria Esmeralda

48946
Bom dia ..quero colocar minha mae no sorteio do kit da joalheria
ESMERALDA...ab?s.claudete de sao bento..

27228
Bota minha mae no sorteio do dia das mae .sandra maria bizarro. Esmeralda e encanto.
Flavio.

49417
Oi Merlin coloca a minha filha Emily Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

52502
Queria participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria esmeralda...nome da
minha m?e ? Josefina Secco somos de Il?polis

16709 Samuel Carlos Kern e Valdeci Kern Lajeado. Encanto e joalheria esmeralda

23170
QUEM D? UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 PARA A SUA M?E? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO Raquel Cristini Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?E: Eloisa
Rosana Ulsenheimer

84856
Quem d? um vale-joia de R$1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto FM
Fernanda Francieli Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?e: Eloisa Rosana Ulsenheimer

62128 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

34420
Quero participar da promo?ao minha m?e vale ouro , joalharia esmeralda e encanto fm ,
Leonara valin ,Mu?um

86623 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

87186
Bom dia quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo bjs

13858
Bom dia!Quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo meu nome Jaqueline Fabris Goncalves de Nova
Br?scia obrigada bjs ??

58686 Caroline Kappes Lajeado Lisane Kappes Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto Fm ??
60584 Flavio bizarro de Estrela.sandra maria bizarro..joalheria esmeralda e encanto fm. Abra

70623
Quero participar da promo??o dia das m?es..com Joalheria Esmeralda e Encanto... M?e
Ana Paula Schuster Rodrigues e filha Thaila Cristina Rodrigues de Estrela

52293
Oii, quero participar da promo??o dia das m?es joalheria esmeralda. Sou Ana Paula Haas
Renner de Westfalia. Minha m?e Sigrid Juliana Haas.

51809
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

45350
O cora??o da minha m?e vale ouro encanto Fm e joalheria esmeralda sou a Vanda turatti
de Encantado quero escrever minha m?e Jurema MARIA RUSIM TURATTI.

96010
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

17013
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS
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46563
Meu Nome ? Ot?vio Pedroso Minha M?e Vale Ouro Joalheria Esmeralda E R?dio Encanto
FM, Rosilene Alvariz, Roca Sales (51) 984168646

70680
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

30620
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

13750
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

95343
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

76163 Cora??o da minha m?e vale ouro encanto FM e joalharia esmeralda

52770
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela. Bernadete v.mallmann.Estrela

77208
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
Bernadete vognach mallmann estrela. C?sar Augusto mallmann. Estrela

03152
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Camila m.claic.canoas.
Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

01890
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Jo?o mallmann claic.
Canoas. Nome da m?e Camila Mallmann Claic. Canoas

24181
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Bruna e.mallmann.
Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

52098
Oiii quero participar da promo??o Encanto e joalheria Esmeralda Iv?nia Pinto Minha m?e ?
Iva Pinto Lajeado

29118
Oi teta me p?em na promo??o dia das m?es da joalharia esmeralda e encanto FM ?? ?
Ana Paula Dalmoro de jacarezinho encantado

73599
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

45827
Oi sou Ivani, quero participar do sorteio da jualeria esmeralda e encanto FM minha m?e ?
Neusa do Nascimento Lopes

96769
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

89457
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani Bender Cogo -Lajeado

07956
Cora??o da minha m?e valeu ouro, encanto fm joalheria esmeralda. Nelsi cecilia
mallmann....... mariano mallmann, Lajeado ....

31190 Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria Esmeralda e Encanto.

76080
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda e encanto fm. Nome da
m?e Bernadete vognach mallmann estrela. Filho C?sar Augusto mallmann. Estrela

95142
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm .Enzo
Gabriel muhl,m?e Daniele fuhr

45049
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm.Joao
Miguel muhl,m?e Daniele fuhr

34766
Oi quero participar da promo??o da ?tica e joalheria Esmeralda meu nome ? Suelen
Guarnieri

55726
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro:Joalheria Esmeralda e Encanto. Sou Bia
Schossler Gerhardt. Boa Uni?o Estrela. Minha m?e ? Daniela Cristina Schossler. Estrela.
Obrigada

15672
O cora??o da minha m?e vale ouro Parceria Joalheria Esmeralda e Encanto FM Meu
nome ? D?bora Andr?a Pellenz e o nome da minha m?e ? Clari Tillwitz De Estrela

87060
quero participar da promo??o encanto e joalheria esmeralda o cora??o da minha m?e vale
ouro.mae Cassiane gasparini quem manda gabrieli knob de encantado

07536
Gostaria de participar da promo??o da relojoaria esmeralda MEU nome ? Marcos Linke
Nome da minha m?e Anita flores linke
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61022 Patricia hunning estrela sirlei da rosa joalheria esmeralda encanto

83070
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

24549
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

07586
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

53750
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

55170
Quero participar da promo??o da ?tica joalheira esmeralda, encanto FM. MInha M?e Vale
Ouro. Sou Robinson Krumenauer d marques e minha m?e ? Ivete Auler Krumenauer

21337
Quero participar da promo??o das m?es Joalheria esmeralda e a encanto FM Sou Joice
Keil de cruzeiro do sul

49094 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
31334 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

74107
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

26302 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
34486 E quem da esse presente pra gente ? a joalheria Esmeralda e Radio Encanto Fm ????

75997
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

50483 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
05116 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
24082 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
91185 Quem sorteia uma joia de 1500 reais ?joalheria Esmeralda e Encanto FM

50944
Boa noite. Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto. M?e Aracy
Rodrigues, filha Andr?a Rodrigues Cruzeiro do sul

80643
A? Tiagao queria botar minha m?e na promo??o esmeralda e encanto . Sandra Maria
bizarro.valeu

58900
Quero parcipar da promocao encanto e ?tica esmeralda do dia das m?es Minha m?e e
Evanilda de F?tima Ferreira 998408895 eu sou Luciana Ferreira meu numero e
980546281

52043
Promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e
Aldair da Silva. Vera Maria Teston de Progresso

56723
Cora??o da minha m?e vale ouro, joalharia Esmeralda e encanto fm . Vanice greisang......
Benjamin griesang mallmann

54043
Quero participar da promo??o relojoaria Esmeralda e Encanto FM . dias das M?es, meu
nome Ivani Bender Cogo-Lajeado

97092 Sou de Lajeado Felipe Durand relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha

91490
Quero participar sorteio kit Joalheria Esmeralda Marlise p m?e Nair Encatado Esmeralda e
Encanto FM

09770 Ol? quero participar do sorteio da Esmeralda dia das M?es..

12764
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

78551
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

17306
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

73787
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

41856
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues genro
Reinaldo Rodrigues de Souza
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81373
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Andr?a Rodrigues
marido Reinaldo Rodrigues de Souza

15372
Minha mae vale ouro da joalheria esmeralda e Encanto Fm nome da minha mae Cacilda
Borba Alvariz. Roca Sales RS

97027 Coloca minha m?e na promo??o da esmeralda.

02711
Minha m?e vale ouro! Joalheria Esmeralda, Encanto FM, Priscila Elisabeth da Silva Pedro
Henrique Berro Lajeado

28361 Minha M?e vale ouro. Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado

76819
Promo??o Encantofm e joalheria Esmeralda. Meu nome ? Gustavo Bazanella e minha
m?e ? a Lisa Bazanella. Valeu.

90768
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (esposa) Andrea Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

62847
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (sogra) Aracy Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

52816 Minha m?e Vale Ouro joareia esmeralda Ana Cristina verruck da Silva

41252
Minha M?e vale ouro Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado Pedro H. Berro Priscila
Elisabeth da Silva

57933
Resposta:Encanto e joalheria Esmeralda. Mam?e,Jurema Ferreira Frohlich Sou Juliana
Ferreira Frohlich Promo??o dia das M?es..

65335
Encanto e joalheria Esmeralda minha m?e Franciele Rutzen de Teut?nia me chamo
Manuella Rutzen da Silva

40617 Encanto e joalheria esmeralda
08877 R: joalheria esmeralda e encanto

86187
Relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha zvirtes Felipe Durand de
Lajeado

21260 Joalheria esmeralda e encanto fm
67778 Joalheria esmeralda e encanto fm
38231 Joalheria esmeralda e encanto fm
77984 Joalheria esmeralda e encanto fm

21821
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

35323
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

69475
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

31591 Joalheria esmeralda e encanto

48026

Bom dia para todos n?s e que possamos aprender viver nossos dias como se fossem o
?ltimo de nossas vidas p?s na verdade o futuro e incerto e s? deus tem o controle sobre
ele... quero escrever minha m?e aurora Marques de Freitas na promo??o do dia das m?es
encanto e joalheria esmeralda e eu nas demais promo??es Cleiton de Freitas de arruda
02090389001 lajeado moinhos

48898

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, M?e Marisa
Delazeri. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria
Esmeralda e Encanto FM

21875

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, Marisa Delazeri.
Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

09648
Bom dia, tudo bem? Sou Helo?sa Bettio de Travesseiro/RS. Gostaria de colocar minha
m?e Marin?s De Maman Bettio no sorteio da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO. Quem sorteia um Vale-joia de R$ 1.500,00 para minha m?e ? a Joalheria
Esmeralda e a Encanto.



Nome Nº Promocional Resposta

90755
Olaa gostaria de participar da promo??o: O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO.
Nome: SILVIA PRESTES MATTES . M?e: SULANI MARIA PRESTES . cidade :
LAJEADO. PERGUNTA: QUEM DA UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 para sua m?e?
Resposta: joalheria esmeralda e encanto.

03249
Bom dia. Sou Patrick Possebon, de Arcoverde - Carlos Barbosa, quero inscrever minha
m?e Juliana Zuanazzi Possebon, na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Quem
d? um vale-j?ia de R$1.500 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

05961
Boa noite Quero participar da Promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lorenzo Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome de minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encantooooo

89486
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lucas Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos : Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

16143
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Marlisa Maria Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ?
Gentilha Arossi Fontana: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

82780

Ol?, meu nome ? Brenda Schmidt Menezes, de Lajeado, quero colocar o nome da minha
m?e Silvana Schmidt na promo??o minha m?e vale ouro. Resposta de quem d? um vale
compras de 1500,00 para minha m?e ?: Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM. Boa
sorte para minha m?e, bjs turma da Encanto

80254
Oi? encanto bom dia sou Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o
do dia das m?es pra minha m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor que compras
de 1500 reais ? ?Encanto FM e joalheria Esmeralda????

78991
Oi meu nome ? Valentina Wulfing sou de estrela e quero colocar minha m?e na promo??o
do dia das m?es o nome dela ? Gilvane luzia dos Santos Wulfing de estrela e a resposta ?
encanto fm e joalheria esmeralda

21507
Oi me nome ? Andr? Elmo Schwingel e sou de Laje3 quero participar da promo??o
Cora??o de M?e vale ouro. Que dA uma joia Nome da m?e Loiva Irimgartd Schwingel.
quem da a joia ? R?dio Encanto FM e Joalharia Esmeralda.

28423
Ol?, sou a Julia Nunes Pinheiro, de Santa Clara do Sul, filha de Rosalda de F?tima
Pinheiro, gostaria de participar da promo??o: Quem d? um vale-j?ia de R$ 1500,00 para a
sua m?e? Resposta: joalheria Esmeralda e radio Encanto. Ab

93530
Boa tarde, meu nome ? Grasiela Viviane Bergmann sou de Lajeado e gostaria de
inscrever minha m?e Noeli Maria Bergmann na promo??o o cora??o da minha m?e vale
ouro. A resposta da pergunta ? joalheria Esmeralda Encanto FM. Obrigada!!! Amu essa
r?dio

86842
Bom dia meu nome ? Lucas Bertoncelli de Souza de Fontoura Xavier gostaria de escrever
minha m?e Suzana Bertoncelli de Souza na promo??o Minha M?e Vale Ouro da Radio
Encanto Fm com Joalheria Esmeralda

69041
Oii! Quero participar da promo??o de dia das m?es. Sou Anamaria Garibotti Lapinscki e a
minha m?e ? Rosele Dalcorso Garibotti. Somos da cidade de Lajeado. A resposta ?
Encanto Fm e Joalheria e ?tica Esmeralda!

02407
Boa tarde. Aqui ? a Candida Dalisa M?ller de Forquetinha, minha m?e ? Jurema Silvestra
M?ller. Quero participar da promo??o Quem d? um vale-joia de R$ 1500,00 para a sua
m?e? Resposta ?: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

73030
Boa tarde Merlin ? o Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela e quero colocar minha m?e
na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro ??Darl?ia Carine Gay e quem da esse
super presente ? joalheria Esmeralda e ENCANTO FM ??

90301
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr
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70185
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

11261
Boa tarde sou o Ycaro de morais Flores de Fontoura Xavier gostaria de cadastrar minha
m?e Cyntia Regina Pires de Morais na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da
Encanto FM e joalheria Esmeralda.

68286
Cora??o da minha m?e vale ouro,eu vilmare da Silva Santiago , minha m?e Denira da
Silva Santiago de Roca Sales quem sorteia um vale compras no valor de 1,500 reais pra
minha m?e joalheria esmeralda e encanto fm

92007
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

46584
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

37762
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

23598
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

94673
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

85789
Quero participar da promo??o: Cora??o da minha m?e vale ouro. Meu nome ? Eduarda
Lu?sa Noll Forster. De Santa Clara do Sul. Nome da minha m?e ? Greice Ta?s Noll.
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto

72497
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

16549
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

95437
oii aqui ? a camilly Santos da Costa de lajeado olarias quero colocar minha m?e D?bora
Santos da Silva na promo??o de dia das m?es meu cora??o vale ouro com a encanto e
joalheria esmeralda

63252
Bom dia, ? o Arthur de S?o Roque, Palmas quero colocar minha m?e Gisele Aparecida da
Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, porque quem d? um cora??o de
ouro ? joalheria esmeralda e encanto FM

19799

Bom dia quero inscrever minha mae nelsi weber de venancio aires para participar do
sorteio , quem manda ? sua filha silvani weber de venancio aires . Quem ta o presente ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM e um forte abra?o a tds vcs ai, pois estamos tomando
um chima eu e meu marido Giovani e o lucas que ainda esta no meu ventre mas ja
acompanha vcs abra?os

20457
Oii, sou a Tamara Davies de Lajeado e quero inscrever minha m?e Maria Beatriz de Boer
na promo??o de dia das m?es, quem me um val? j?ia de 1500,00 para sua m?e? resposta
Joalheria esmeralda e Encanto FM

51034
Ola quero inscrever-se na promo??o do dia das m?es.....Sofia de Castro, Arroio do Meio,
M?e V?nia de Castro. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta:
Joalheria Esmeralda e Encanto FM



Nome Nº Promocional Resposta

25760
Bom dia..aqui ? o Marcos Hillesheim de lajeado. Gostaria de inscrever minha esposa
Karine Hillesheim na promo??o no dia das m?es..cora??o de m?e vale ouro Encanto FM e
joalheria Esmeralda.

09943
Aqui e o Lucas Dalla Vecchia, quero cadastrar minha m?e Delcy Teresinha Dalla Vecchia
pra concorrer na promo??o do dia das m?es, s? podia ser uma promo??o da Encanto e
joalheira Esmeralda.

67178
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

08541
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

90198
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

46169
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e vai adorarrr

44138
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

11705
Oi galera da encanto vcs fazem minha tarde muito mais feliz sou o andrew Henrique
Nunes Jorge e quero colocar minha m?e na promo??o cora??o de m?e vale ouro encanto
e joalheria esmeralda 54 999644439 valeu

74592
Boa tarde meu nome ? Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha
mulher que tamb?m ? m?e na promo??o do dia das m?es.E quem t? dando o presente ? a
joalheria Esmeralda e a Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o??

37668
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

98548
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

43634
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

40076
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

71578
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

33936
Bom dia Adriano, quero concorrer ao kit, Tiago Augusto bruinsma de Lajeado, tbm quero
colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda.

10262
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

82839
Oi sou Daiana Cristina Werle de Cruzeiro do Sul quero colocar a minha m?e Maria geneci
da Silva quem sorteia um vale- joia de R$, 1.500, 00 para a sua m?e?, resposta Joalheria
esmeralda e encanto fm



Nome Nº Promocional Resposta

02222
Bom dia meu nome. ? J?ssica da Silva Rosa e quero participar da promo do dia das m?es.
Minha m?e se chama Neusa Tavares Fermino . minha m?e vale ouro encanto FM e
joalheira Esmeralda bjaoo pra vcs

02270
Promo??o: O Cora??o da minha m?e vale Ouro - Alciane Gallon de Anta Gorda - Nome
m?e: Nelci M. Alessio Gallon - Quem d? uma vale-j?ia de R$1.500,00 para a sua m?e?
Joalheria Esmeralda e Encanto

29424
Bom diaaa sou a Jussara Elesabete da fonseca de Venancio Aires quero colocar minha
mae Sibela dos Santos na promo?ao cora?ao da minha mae vale ouro da encanto e
joalheria esmeralda

25868
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

24097
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

25774
Oi bom dia sou Gilvane wulfing de Estrela e quero participar da promocao do dias das
Maes nome dela e Teresinha dos santos de Estrela e a resposta e Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda??????????

98366
Oii ? o Marcos Paulo de Bom Retiro do Sul eu queria colocar minha noiva Giselle Cristhine
Pereira Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto! Valeuuu

40647
Oi Encanto.Sou Larissa Maccalli Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e
Rejane Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

21212
Ol?. Gostaria de participar da promo??o do dia das m?es. Simoni Selma Follmann. M?e
No?mia Elizabeth Follmann. Picada Augusta CRUZEIRO DO SUL. Encanto FM e
Relojoaria Esmeralda. ??

61618
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

60446
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

41669
Bom dia! M?e Lu?sa de Ara?jo Schulte, 35 anos de Lajeado, filho Artur Luiz Schulte, 6
anos de Lajeado. Queremos participar da promo??o do Dia das M?es com a Jolheria
Esmeralda e Encanto FM!

12652
Boa tarde meu nome ? Benjamin Weber de Jesus de arroio de meio gostaria de inscrever
minha m?e Daniela Ant?nia Weber na promo??o quem d? um vale de 1.500,00 joalheria
esmeralda e encanto FM bjos a todos

86206
Boa tarde meu nome ? Gerson Pereira dos Santos quero escrever o nome da minha
esposa Dirce Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da
joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

51613
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es...minha m?e vale ouro.... M?e Cl?udia
Herrmann hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e
esmeralda

79831
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

94747
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

41812
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto



Nome Nº Promocional Resposta

26000
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

53518
Oi encanto aqui ? a Andrieli K. de Lima eu gostaria de por a minha m?e Elaine K. de Lima
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto e joalheria e ?tica esmeralda

00593
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

76555
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

52066
Oi aqui ? a brenda Casagranda franchini quero escrever Minha m?e Luciane Casagranda
franchini de liga alegre caravagio mu?um 051996073671a resposta ? joalheria esmeralda
e encanto fm

44227
Boa noite! Sou a Vanessa Sulzbach de Estrela e minha m?e se chama Maria Madalena
Sulzbach. Quem da um vale j?ia de 1.500 R$ para sua m?e? Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda.

16632
Bom dia Meu nome ? Kauana Viana de S?rio RS eu queria colocar minha m?e Marisa
Cristina da Silva Rosa.Na promo??o do dia das m?es. ?Da Encanto FM e Relojoaria
Esmeralda ????

23645
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

78164
Bom Dia ...Meu nome ? Leandro Cristian Kohler e quero colocar a minha m?e Fabiane
Eckhardt de Arroio do Meio na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria
Esmeralda..Porque minha m?e sim vale Ouro... Obrigado...

26894
Meu nome ? Brah?lli eu sou de lajeado quero escrever o nome da minha m?e Dirce
Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e vale oro promo??o joaleria
esmeralda e r?dio Encantofm

06484
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

80386
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

35909
Boa Tarde Sou Emilly Baldissarelli Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro Nome
da minha m?e: Eliane Meotti Baldissarelli Parceria Encanto Fm e Relogiaria Esmeralda

20372
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

55033
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

60007
Bom dia! Sou a Andressa Fedrizzi de Pouso Novo gostaria de colocar minha m?e,
Valentina de Siqueira na promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro , joalheria
Esmeralda e r?dio Encanto...

46147
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

53399
Boa tarde Marilyn aqui ? a Sarah de Fontoura Xavier queria colocar minha m?e Maria
Cristina da Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
com a encanto FM.Manda a uma m?sica do Marrom five pra ela

67359
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

15018
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.
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61101
Bom dia teta sou Josiane Silveira de Lajeado coloca minha m?e Denise Nicolini Kussler na
promo??o dia das m?es.O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

27671
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha sogra Rosalina Haubert Pereira
Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e
Encanto! Valeuuu

47308
? o Lu?s Ot?vio Sulidario de Encantado, telefone 997936737, quero colocar minha m?e
Cristiane F?tima Hunning na promo??o do dia das m?es. Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

60642
Nome: Ulyana da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

07502
Nome:Ulysses da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

42056
Boa tarde encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha
m?e Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

02454
Oi aqui ? a lavinia vit?ria gianezini de encantado coloca minha m?e Simone gianezini na
promo??o o cora??o da minha M?E Vale ouro da encanto Fm e joalheria esmeralda

33503
Gerson Lu?s beuren, de Santa Clara do sul, o nome da minha m?e ? Elis?ngela Beuren....
Quem sorteia um vale-joia de r$1.500.00 para sua m?e? ? a joalheria esmeralda e
encanto.

55972
Aqui e a Margarete e a minha m?e ? a Nelci Schmitt de Imigrante, quero participar da
PROMO??O, quem d? mais joias pra sua m?e. Resp. Encanto FM e joalheria
ESMERALDA.

57497
Oi meu nome ? La?s Andressa Gon?alves Bom quero inscrever minha m?e Muriel
Gon?alves dos Santos na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da joalheria
esmeralda

08039
Oi meu nome ? Wesley Leonardo Baum e quero botar a minha m?e Anelise Marlise Auler
Baum na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda

78325
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

74129
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

31684
Bom dia Adriano! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

56489
Liziane Marques Goncalves quero colocar minha mae Salete Marques de Sao Gabriel pra
participar da promocao minha mae vale ouro...resposta joalheria e otica esmeralda e
encanto fm...??????

01024
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

38169
Benjamin Weimer Jacinto de Teut?nia quer cadastrar a Mam?e Sibele Cristina Weimer na
promo??o de Dia das m?es. Quem da esse vale para minha m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto FM. ????????????????

36876
Bom dia ...meu nome ? R?mulo Cucioli gostaria de colocar minha m?e Rejane Cucioli de
Mucum na promo??o do dia das m?es. Obrigada. Promo??o ?tica esmeralda e ENCANTO
FM

30189
Laura Yasmin Scherer do Jardim do cedro lajeado quero colocar minha m?e Elaine
Loraine kollet do Jardim do cedro participar da promo??o do dia das m?es esmeralda e
encanto fm

74078
Oiii! ? eu bora l? minha m?ezinha querida tamb?m tem que estar nessa promooo!
CRISTINA ROSA DOS SANTOS CIDADE ALTA. VEN?NCIO AIRES joalheria e ?tica
esmeralda!!!! BJS ? TODOS D? ENCANTO
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57248
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

85223
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

34086
Oi aqui ? o Pedro Augusto Gianezini de Encantado coloca minha m?e Simone Gianezini
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da Encanto FM e joalheria esmeralda

03395
aqui eh o Lucas de Lajeado. queria participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO pra minha m?e Marie Jane Martins. E a resposta eh: JOALHERIA
ESMERALDA e ENCANTO FM(A melhor)

38622
Bom dia tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

34741
Sou o Fernando Henrique dos Santos de Mu?um quero p?r a minha m?e Marilaine Silva
dos Santos na promo??o das m?es quem sorteia um vale j?ia ? joalheria esmeralda e
encanto

70755
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria e ?tica Esmeralda.

53640
Bom dia Teta! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

95842
A Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

79784
Bom dia !Aqui ? o Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha m?e
na promo??o do dia das m?es .Quem t? dando o presente ? a joalheria Esmeralda e a
Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o .??????????????????

81311
Regina Schneider de Arroio do meio. Quero colocar minha m?e Marlise limberger na
promo??o do dia das m?es. O cora??o da minha mae vale outro, joalheria esmeralda e
encanto fm

43150
O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO NOME: Dani Cristina Girardi. CIDADE:
Marques de Souza. Quem d? um vale J?ia de R$1.500,00 p/ a sua m?e? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO FM. Nome da minha m?e: INGRID GIRARDI.

40426
Bom dia, Sibele Cristina Weimer de Teut?nia, quero inscrever minha m?e Lisane Weimer
na PROMO??O minha mae vale ouro. Quem da esse presente? Joalheria esmeralda e
Encanto FM. Feliz P?scoa a todos com muita luz, respeito e empatia com o pr?ximo!
Abra?os.

88814
Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos Quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

85206
Bom dia. Quero participar da promo??o das m?es. Sidnei Netto Roca Sales m?e Eva da
Silva Netto. Quem sorteia 1500$ pra m?e. Encantado Fm e Joalheria Esmeralda. Bkss

42880
Quero colocar minha m?e na promo??o sou Joni abrantes de lajeado minha m?e Maria
Elaine Grillo Abrantes quem da super presente dia das m?e e Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

22317
Oi meu nome ? ANa julia casagrande de mucum. Quero colocar minha mae na promo?ao
do dias das maes. Elisabeth casagrande. Resposta relojoaria esmeralda e encanto fm. Bjs

66148
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mais de Moraes eu quero colocar a minha m?e no sorteio
da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da encanto e joalheria esmeralda. Minha
m?e ? a Rosa Maria Mais.

98853
Clarice Regina Sauter Cidade: Lajeado - RS M?e: Marlise Teresinha Johann Sauter
Pergunta quem d? um vale j?ia de 1.500,00 reais? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto
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56414
Bom dia Adriano tudo bem aqui ? a Amanda Emanuelle Sgarbi de Teut?nia quero
participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ourocom a joalheria Esmeralda e
Encanto Fm o nome da minha m?e ? Liliane Denize Ledur obrigada

23646
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

34739
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

97776
Boa tarde ENCANTO AQUI ? o Douglas de Amorim Rockenbach de LAJEADO COLOCA
minha M?E na PROMO??O CORA??O de m?e vale ouro com ENCANTO e joalheria
esmeralda obrigado. A m?e ? SANDRA MARIA DE AMORIM ROCKENBACH

38576
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha m?e Maura Cerlene da Silva pra
participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto!
Valeuuu

91228
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

98800
Bom dia encanto. Sou Maria Guralski de Encantado quero colocar minha m?e Gabriela
Guralski na promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalheria esmeralda.minha m?e
vale ouro??

76745
Bom dia Merlin ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha m?e Ivone
terezinha kunzler na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto
Fm

28105
Oi sou gustavo saldanha aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

28990
Oi sou joao pedro saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

85353
Quero participar da promocao dia das maes...meu nome Liziane Marques Goncalves.
Minha mae Salete de Fatima marques...resposta: encanto e joalheria esmeralda

14213
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

84911
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

88749
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

52835
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

19652
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

59504
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

15494
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

39288
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

87788
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

79714
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda
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76603
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

43851
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

22595
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

98920
Elenice herrmann de lajeado s?o bento quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

10000
Oi sou brayan saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

21449
Minha m?e Carolina Rosa Bert? foi a j?ia mais preciosa que j? tive na vida...Elenita Bert?
da Silva Lajeado-RS , quem d? um vale j?ia ? JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

55335
Bom dia Tudo bem...Sou a Danimara Both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm..toca anitta..grande abra

33646
Bom dia Tudo bem sou a danimara both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm...toca Matheus e Luan.. grande abra

28342
Ol?, sou Lu?sa Primaz de S?rio/RS e minha m?e ? a Ivoni Teresinha Mantelli Primaz
Quem d? um vale-joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto.

90075
Bom dia, Eduarda Portaluppi de Morais de Vespasiano Corr?a, queria colocar minha m?e
Suzana Maria Portaluppi na promo do dia das M?es! JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO V?O DAR ESSE PR?MIO PRA ELA. Valeeeeeeu ????????

31422
Ol? Encanto , coloca minha m?e Maria Noeli Feil De Lajeadona promo??oQuem Sorteia
um vale j?ia de 1.500,00 para sua m?e ?: Resposta: joalheria Esmeralda e Encanto.
Ivanete Marin?s Feil Lajeado.

81303
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

30223
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

43664
Bom dia!!!????sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia das
m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda!!!????

09409
OI Merilin bom dia.....tudo bem?Ainda da pra inscrever minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

59213
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

94489
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

94762
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

79400
So Rafael Sartori Schneider nome da minha mae nadir Sartori Schneider quero participar
da promo??o o cora??o da minha mae Vale oro joalheria esmeralda e encanto fm

83512
Boa tarde sou a Tacia caroline dullius de cruzeiro do sul e gostaria de participar da
promo??o de promo??o minha m?e vale ourocom joalheria esmeralda e encanto FM.
Nome da m?e ? Nelsi dullius. Obrigado ??

26262
Boa Noite!!! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o!!!

99052
Bom dia teta ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha esposa lisane
In?s Spies na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto Fm
quero que toque a m?sica de duduca e dalvan jantar com jesus
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43016
T? de castigo ent?o T? sem meu celular por isso estou usando o celular dela para
coloc?-la na promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

82305
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o dah Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o! !! E tamb?m dar os parab?ns pra ela, que est? de anivers?rio hoje! !! Amo ela
muito! !!

20528
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

73192
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

62019
Oi sou monike da Silva Ferreira de Roca Sales e quero colocar minha m?e Catia Lisiane
da Silva na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda e encanto FM

97131
Sou a Lu?se Cordeiro dos Santos, de Lajeado, quero inscrever minha m?e Jaqueline
Cordeiro na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria Esmeralda.

17043
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

84615
Boa tarde quero participar da promo??o do dia das m?es a minha m?e ? Adiles Bele
Desengrini de Arvorezinha. Resposta Encanto F M e joalheria Esmeralda.

96051
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

27043
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

06065
Boa tarde sou Salete Gabiatti de Lajeado RS minha m?e chama-se Graciosa Georgina
Zatt Quem da Vale Joia de RS 1.500 00 p sua m?e ? JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO

51387
Oi sou ? Neuza Rodrigues aqui da linha argola quero participar da promo??o dia das m?es
minha m?e vale ouro da r?dio encanto fm e relojoaria esmeralda obg

60689
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

34407
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es. M?e Cl?udia Herrmann
hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e esmeralda

41462
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Giovana Rodrigues de
lajeado nome da m?e Angela Rodrigues resposta joalheria esmeralda e encanto

92112
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

01325
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

22766
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

22336
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

44990
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

32175
Meu nome ? Gerson e quero escrever o nome da minha esposa Dirce Antunes despessel
na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto
fm
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81549
Boa tarde, quero colocar minha m?e Luciane Carine Wust de Lajeado, na promo??o
minha m?e vale ouro, Felipe Miguel Maier. Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto
FM.

26938
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

54976
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

18880
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

10450
Oi encanto, sou Gabriel Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

81238
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

17932
Eu Gabriela Luiza Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

53466
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

13978
Bom dia! Gostaria de escutar uma m?sica do atitude 67, Vem.. E participar da promo??o
minha m?e vale ouro.. da encanto fm e relojoalheiria esmeralda m?e Terezinha Comim
Corso, Jana?na In?s Britzke de Teut?nia

32480
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

34506
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

31637
Boa noite sou o Mois?s Paulo Fontana minha m?e ? Ilse Maria Fontana, gostaria de
participar da promo??o do dia das m?es, com a Joalheria Esmeralda e Encanto FM

22715
Oi entanto, sou Lorena Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

82407
Meu nome ? Brah?lli dos Santos eu quero botar minha m?e Dirce Antunes Despessel na
promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

27689
Eu Luana Beatriz Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

49758
Bom dia feliz P?scoa sou laudinor kunzel de encantado rs quero cadastrar minha m?e
ialca maria poro na promo??o do dia das m?es joaleria esmeralda.

88472
Sou Michele Lodi de lajeado quero colocar minha mae Gloria Rigoni Lodi na promocao
Cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda.

79077
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

10448
M?nica Tainara Schmitz, Lajeado-RS, coloca minha m?e M?rcia Aparecida Matielli
Schmitz na promo do Dia Das M?es e a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM, a
melhor do vale

22879
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Bom final de semana. Abra?os. Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

20539
Ol? aqui ? a Thaila De Conto! Sou de Encantado inscreve minha m?e Viviane Camini De
Conto na promo??o Cora??o de M?e vale ouro joalheria esmeralda e Encanto FM

02561
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

24205
Oi ? o Erick Zacarias da SilvaQuero colocar minha m?e CLEONISE MARIA MENEGHETTI
DA SILVA na promo??o meu cora??o vale Ouro da joalheria esmeralda encanto FM
obrigado
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43305
Boom dia, meu nome ? Tais Trojaike Lajeado e quero por minha m?e Marisa Trojaike na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Joalheria esmeralda e encanto fm

24897
Franciele M?ller de Estrela quero colocar minha m?e Silvane M?ller na promo??o cora??o
da minha m?e vale ouro sorteado pela Joalheria Esmeralda e Encanto fm

69196
Oiii...Sou MARJANA BORSATTO quero colocar minha m?e LOIVA BORSATTO de
TRAVESSEIRO na promoc?o,MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E OTICA
ESMERALDA E ENCANTO FM.

06447
Sou Rafaella Scheidt e Thiago Scheidt e queremos colocar a minha m?e Clarice Peroraro
participar da promo??o dos dia das m?es joaleria Esmeralda

08676
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

02418
Boa noite sou Marlei Rodrigues da Silva, minha m?e Nelci Birck da Silva, quero participar
da promo??o dos dias das m?es com Joalheria Esmeralda e Encanto FM,

61423
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

27556
Boa tarde .Aqui ? o Vilson Jandir Stoorck de Lageado.Quero por a minha M?e na
promo?ao ,o cora?ao da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

12869
Oi m chamo C?tia Haas d Canudos do vale nome da minha m?e Irene Haas e quem t da a
j?ia o cora??o de ouro ? Encanto FM e Joalheria Esmeralda

42662
Sou Gustavo Rauber..quero colocar minha m?e... Denise Isolete Appel ...na promo??o do
dia das m?es...uma promo??o encanto e joalheria Esmeralda

45489
Bom dia nos cristian Agatha e julia de capit?o queremos botar nossa m?e graziela da silva
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

66335
Boa tarde sou gabrielly Vit?ria kern quero colocar minha m?e Clarice kern na promo??o
cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria esmeralda

56640
Boa noite pessoal eu sou Ol?vio C?sar Pazini. De Roca Sales quero minha M?e Lorena
Pazini na promo??o da R?dio Encanto com Relojoaria Esmeralda! Gosto de todas as
m?sicas tocadas a? desejo a todos uma boa noite!

77969
Oi meu nome ? Bianca Bello Garcia Rodrigues, sou de Teut?nia e quero participar da
promo??o de dia das m?es da Encanto FM e joalheria Esmeralda. O nome da minha m?e
? Ereni Maria da Silva Bello.

02107
Eu vinicius windberg de lajeado,quero colocar a minha mae vanderleia scheibler,na
promocao de dia das maes da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

91146
Ketlyn de Morais schmitz lajeado rs Deise Tatiane dos Santos de Morais quem sorteia um
Vale joia de 1.500,00 para sua m?e jalheria Esmeralda e encanto

83641
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

99899
Charles Henrique suptitz de lajeado quero coloca minha m?e Permela Suptitz na
promo??o minha m?e vale ouro. E a resposta ? joalheria esmeralda e encanto

22784
Boa tarde sou o Bernardo zanus quero inscrever minha m?e Sandra Alves da luz pra
participar da promo??o cora??o de ouro da joalheria esmeralda e da r?dio encanto, somos
de sinimbu , abra?o pra todos os ouvintes da r?dio. Toca Lucas Luco ou a m?sica
perfeitinha

06356
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

82306
Oi Tiag?o!! Tudo bem, aqui ? o Vinicius de Teut?nia, coloca minha m?e Sandra Beatriz
Horst da Costa na promo??o Encanto Fm joalheria Esmeralda
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56115
Oi bom dia sou Mauri de roca Sales quero colocar minha m?e na promo??o minha Vale
Ouro Maria Terezinha de Medeiros relojoaria esmeralda e encanto FM valeu toca uma
m?sica da banda sentinela passarela

70779
Ol?! Quero participar da promo??o do dia das m?es!Eduarda Bergonci, Progresso, m?e
Luci Maria Bergonci! Resposta: Joalheria esmeralda e Enconto !

29551
Alex. ..Alexandre. .e alexsandro de capit?o queremos botar nossa m?e Adriana friederich
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

66564
Bom dia, Adriano sou Ivanete Marin?s FeilLinke, Lajeado,Quero colocar minha m?e Maria
Noeli FeilL promo??o da Encanto e Relojoaria Esmeralda.Grande abra?os a vcs da nossa
querida r?dio Encanto.

93659
Bomm diaa.Sou LAERSON HENDGES quero colocar minha m?e LONE HENDGES de
CAPIT?O na promo??o MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E ?TICA
ESMERALDA e ENCANTO FM.

50091
OI Tiagao boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

17864
oi Thiago ? a Cris couto de Lageado quero deixar o nome da minha m?e Rosa couto pra
participar da promo??o da encanto e relojoaria esmeralda

93396
Meu nome ? Vera Maria Teston de Progresso gostaria de por minha m?e Aldair da Silva
na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM

94022
OI Merilin bom dia.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

87061
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

68877
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

00470
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

95737
Bom dia, r?dio Encanto, sou Ivanete Lajeado toca m?sica do Gustavo Lima.. quero
participar da promo??o dia das m?es da Relojoaria Esmeralda , minha m?e Maria Feil.

71296
Tiagao..boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

61893
Filha Raissa KAUANY KAFER VIEIRA MAMAE LUCIANE ISABEL CRISTINA KAFER DE
ARROIO DO MEIO. MINHA M?E VALE OURO. JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO
FM

23294
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

84165
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

04555
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

68783
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

50501
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

61196
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????
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46753
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

52608
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

52343
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

30395
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

52507
Ol? sou Jeferson Eckhardt de Arroio do Meio e quero inscrever minha m?e Ademilde
Eckhardt da promo??o da encanto FM e joalheria esmeralda

36752
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

34814
Boa noite Tiagao! Quero escutar a musica do Pinfloid. Coloca minha esposa Lenise Auler
na promocao do dia das Maes da joalheria esmeralda e encanto. Lajeado.

25602
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

92867
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

05593
Boa tarde sou o Eduardo sulidario de encantado queria botar minha m?e na promo??o
minha m?e vale ouro da encanto fm e joalheria esmeralda minha m?e ? a leda sulidario

59431
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

99252
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

05245
Ol?.. sou o Diego Fontanive de lajeado.. quero colocar minha m?e F?tima Fontanive na
promo??o vale ouro.. quem da ? joalheria esmeralda e Encanto fm

28557
Sou Igor fontanive de lajeado quero colocar a minha m?e F?tima Fontanive na promo??o
minha m?e vale ouro.. Quem da ? joalheria esmeralda e encanto fm

17117
Edirleine Freitas da Siva Encantado RS Francisca Freitas da Silva *Quem d? um vale-joia
de R$1500,00 para sua m?e? - Joalheria Esmeralda e Encanto

98641
Boa tarde! Aqui ? a Valentina Rodrigues da Silva de Arroio do Meio e quero participar da
promo??o do Dia das M?es da Joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e ? a Eliane
Rodrigues da Silva

22580
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto.fm e joalheria esmeralda vcs s?o top sou o Andrew
Henrique Nunes Jorge

04178
Eduarda thais scherer do Jardim do cedro quero colocar minha m?e Elaine loraine kollett
na promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

67519
Bom dia enconto M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s quero participar da
promo?ao do dia das m?es com com joalheria esmeralda e encanto minha m?e se chama
Iva de freitas de bela vista do f?o marqu?s de souza ??

23050
Boa tarde Encanto !!!sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria Esmeralda o nome da minha m?e ? Viviane Ott
????
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99916
Leonardo Bergmann de canudos do vale e a Marli Bergmann quem sorteia um vale-joia de
R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto

38816
Oi quero colocar minha m?e na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro e quem da
esse super presente ? ENCANTO FM E JOALHERIA ESMERALDA o nome a minha m?e
? Orvani Elauterio de Estrela, sou Darl?ia Carine Gay ??

84943
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

23210
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

22981
Bom dia ,M?rcio Rech de Lajeado quero colocar minha m?e Del?zia Cruz na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro ,Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

89499
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

91994
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

73482
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

50695
Oi bom dia ? o Bruno zenatti gostaria de participar da minha m?e vale ouro o nome dela ?
Sandra zenatti encanto e joelharia esmeralda

38748
Bom dia, quero colocar minha m?e Evoni Back Wust na promo??o da m?es . Luciane
Carine Wust de Lajeado, Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto FM.

03038
Bom dia ? andreia fagundes de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro Loreci fagundes joalheria esmeralda e encanto obrigado

69143
Sou Victor ricarttis minha m?e ,Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!

78599
Sou vit?ria de Borba minha m?e Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado ,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!!

78166
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto e joalheria esmeralda vcs s?o 10 sou andrew Henrique
Nunes Jorge

05895
Boa tarde ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ? 1000

13413
Bom dia! Quero participar da promo??o do dia das m?es... O cora??o da minha m?e vale
ouro! Promo??o Encanto FM e Joalheria Esmeralda!

03769
Boa tarde gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha mae vale ouro e quem
da o presente eh Encanto fm e loja Esmeralda. Sou Shauam Antony Eckert Siebra. E
minha m?e Evelin Emanuele Eckert de Lajeado.

98763
Boa noite encanto sou a Tain? dos santos de Lajeado p?em minha mae S?nia Friedrich na
promo??o minha m?e vale ouro da esmeralda e a encanto

58923
Oi eu sou a Djenifer de marques de Souza quero colocar minha m?e Rejane de Castro na
promo??o minha M?e Vale ouro ?tica esmeralda

58195
Ol? dia! Sou vit?ria Gabriela de Borba quero homenagear minha m?e VANESSA DE
F?TIMA RICARTTIS, A ENCANTO E JOALERIA ?TICA ESMERALDA!!!

18259
Boa tarde.Aqui ? o Vilson Jandir Storck quero por a minha M?e na promo?ao ,o cora?ao
da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

64169
Bom dia!! Sou Geovana Prates Kersting, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates.
A resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

86752
E a Francine Joris bota a minha m?e Renata Schneider de roca sales minha m?e vale
ouro patroc?nio encanto fm e joalheria esmeralda
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35377
Bom dia Adriano !!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es da encanto FM e joalheria Esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

62810
Sou Rafael Maziero de Colinas e quero participar da promo??o quem da mais j?ias pra
sua m?e, resp encanto FM e joalheria esmeralda, pra minha mae Fabiana Maziero...

09332
Sou joao vitor da rosa nascimento Queria colocar a minha m?e camila oliveira da rosa
nascimento na promo?ao da joalheria esmeralda e encanto fm

30330
Bom dia ..sou Marcos Linke Links de S?o Bento..quero colocar minha m?e Anita Flores
linke na promo??o ?tica e relojoaria Esmeralda e encanto na promo??o quem da um vale
brinde de 1.500 reais

39472
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

17327
Bom dia ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e vale
ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ?SA PARCERIA ? 1000

62683
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

92128
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

06826
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

54678
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

65611
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

57522
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

93426
Sou Franciele Dammann quero colocar minha m?e Andr?a Dammann na promo??o o
Cora??o da minha m?e vale ouro, da joalheria Esmeralda e Encanto FM

91702
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

60561
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

62570
Sou Daniel Henrique de cruzeiro do sul Tenho 8 anos queria colocar minha m?e Joice Keil
na promo??o Resposta joalheria esmeralda e encanto FM

70302
Oii ? a julia Stacke e quero participar da promo o coracao da minha mae vale ouro , quem
da essa promo ? a encanto fm e esmeralda

38728
Boa tarde, ? Roberto Ledur de estrela, coloca minha esposa Jordana canan de lima na
promo??o do dia das m?es ,joalheria Esmeralda e Encanto, valeu abra

68466
Boa tarde !!??sou Viviane Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e
vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Edite Ferreira obrigada! ????

83715
Bom dia!! Sou Guilherme Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

42497
Sou Vin?cius windberg de Lajeado, quero colocar a minha m?e vanderleia scheibler na
promo??o da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

67229
Eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio dos dias das m?es da joalheria esmeralda.obg

02723
Quero colocar minha m?e janice johner na promo??o minha m?e vale ouro abra?o
Janaina johner radio encanto e joalheria esmeralda

01421
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

25424
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

65590
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado
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12177
Merlin eu maria aler de cete anos querro clca minha mae Lenise auler de laj na prm o
coracao vale ouro cm a relogoaria esmeralda e a encanto.

56360
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

28401
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

21510
Oiii.Sou ALINE GODOY quero colocar minha m?e MARLISE GODOY de TRAVESSEIRO
na promo?ao MINHA M?E VALE OURO com JOALERIA ESMERALDA e ENCANTO FM.

95916
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

58731
Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e vale ouro.Daniele fuhr de
estrela.Mae Dirci Maria fuhr. Joalheria esmeralda e encanto fm.?

53893
Boa tarde Merlin s? na faxina aqui e no som da encanto FM quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e r?dio encanto FM m?e Ilse Miller ? a Jandira
Ruschel de Santa Clara do Sul bjs????

35388
E colocar minha m?e Clarice Becker. Lajeado na promo??o minha m?e vale ouro quem da
encanto FM e joalheria Esmeralda

27878
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

71221
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

98072
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

20006
Bom dia!! Sou Gabriel Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

78047
Promo??o dia das m?e o nome da minha m?e e Marlene Petry e o meu ? Kau? J?nior
hentges Radio encanto FM e joalheria esmeralda Arroio do Meio

52750
Bruna Moraes Spegiorini colocar minha m?e Scheila fabiane moraes spegiorini no sorteio
minha m?e vale ouro joalheria esmeralda encanto FM

85617
Boa tarde encanto sou a Tain? de Lajeado p?em minha m?e S?nia Friedrich na promo??o
do dia das m?es dos 1.500,00 da esmeralda e encanto

35570
Oi tudo bem? Inscreve minha m?e L?cia de Moraes Fumagali promo??o o cora??o da
minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigada ?mily Moraes da
Rosa Ven?ncio Aires

46177
Oi M?rilin coloca a minha m?e Joseane Lassen Polis na promo??o o cora??o da minha
m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda, filhas Emily e Esther Polis, Lajeado ,
telefone 997441872 bjosss ????

77320
Oi sou a Djenifer Ta?s de Castro Busch de Marques de Souza quero colocar a minha m?e
na promo??o dia das m?es otica esmeralda quero ouvir Eduardo Costa olha a

96131
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

08748
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

47622
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

34860

Oi Boa tarde gostaria de me escrever na promo??o e minha m?e miga beb? ? pequena s?
podia ser ? encanto e joalheria esmeralda aqui ? a luciane Casagranda franchini ? minha
maezona?Maria Barrosi casagranda liga alegre caravagio mu?um telefone 051996073671
bjs e uma boa pascoa

77214
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda
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31338
??sou wellinton erick de Araujo padilha gostaria tambem como o meu irmao colocar o
nome da nossa mae na promocao da Esmeralda e encanto fm.Maria Julia de Araujo
padilha.998865541.lajeado

77358
Cleomar Avila de Lajeado colocar minha mae Ortenila Avila que o cora??o dela vale ouro
da promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto F M

44444
Bom dia Meu nome ? Ruan tenho 8 anos sou de Estrela quero coloca minha mam?e na
promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM Nome da minha m?e
? Eliziane Queiroz da silva bjo p vcs n?s estamos sempre escutando a r?dio do

34061
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

69869
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

55044
Quero participar da promo??o das m?es...o cora??o da minha m?e vale ouro....uma
promo??o da encanto FM e joalheria Esmeralda....meu nome e Gustavo Rauber pra minha
m?e Denise Isolete Appel

44370
Eu Raffael Xavier de Aquino gostaria de inscrever minha m?e Fabiana Xavier na
promo??o do dia das m?es De Lajeado Esmeralda e Encanto FM

82046
O nome da minha minha e glaci FERREIRA e meu nome e ALEXANDRA FERREIRA O
cora??o da minha m?e vale OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO fm

11404
Oi quero colocar minha m?e Leila Pazini pra participar da promo??o dia das m?es. E
quem d? o presente ? joalheria esmeralda e Encanto FM... Ariella Pazini Viegas...

72771
Quero colocar minha m?e Rosa Formehl no sorteio, quem te da um present?o no dia das
m?es? A resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm- Roseli Formehl -Lajeado??

03557
Juliana C. D. Quanz quero colocar minha m?e Neusa Algayer para participar da promo??o
Dia das M?es com Joalheria Esmeralda

07321
meu nome e thomas jeferson de castro so de lajeado nome da minha mae juliana fatima
da silva promocao relojoaria esmeralda e encanto fm

31503
Sou Francyele da Silva Nunes da cidade Guapor? nome da minha m?e ? Diolene da Silva
Nunes patrocinador Joalheria Esmeralda e Encanto

42710
Oi. Posso colocar o nome da minha ma? na promo?ao dia das ma?s. Ana Maria Deconto
de Mu?um. Res joalheria ESmeralda e encanto fm. Obrigado.Meu nome ? Elisabeth
casagrande

59382
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

28671
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

40782
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

79388
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

06719
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

93533
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

65006
Boa tarde, quero participar da promo??o minha m?e vale ouro Luciane Carine Wust de
Lajeado . Resposta joalheria Esmeralda com Encanto FM.

42290
Bom dia gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro sou Adriani Wust de
Lajeado. Resposta joalheria ESMERALDA COM ENCANTO FM

39710
Filhos: Arthur e Davi Bertoglio.... M?e: Renata Bertoglio....de Lajeado Cora??o da minha
m?e vale ouro. ?tica esmeralda e encanto fm



Nome Nº Promocional Resposta

42326
Oi meu nome ? lucas k.squero colocar m mae na promocao coracao da minha mae
marilene Terto vale ouro joalheria esmeralda e rd encanto

38422
Jonathan Avila de Lajeado colocar minha Mae Keli na promo??o cora??o vale ouro da
Encanto FM relhojearia Esmeraldas

48459
Bom dia Adriano quero colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda,

89948
Sou Claudia Lidiane dos Santos moro em Teut?nia minha m?e Ant?nia Marlene pena dos
Santos encanto e joalharia esmeralda

73282
Oi, meu nome ? G?ssica, coloca minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda

25673
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

21286
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

50640
O coracao da minha mae vale ouro! Willian bouvie mae Vanderleia de fatima bouvie
Encanto fm Joaleria e otica esmeralda dele dale tricolor

55348
Oi sou a Daviane Endler de Roca Sales quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria esmeralda e encanto fm

29420
Oi sou Daniele Endler de Roca Sales e quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria Esmeralda e Encanto FM

39987
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

73790
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

46562
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

25591
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

83042
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

71829
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

37448
Ola sou Estela cristiane dos Santos de Forquetinha quero participar da promo??o do dia
das m?es da joalheria esmeralda e encanto fm em nome do meu filho Jo?o Pedro do
Prado.brigada

12611
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

16837
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

18433
Bom dia eu a francieli de cinco anos quero escr a miha mae lenise na prm minha mae vale
ouro coma relogearia esmeralda ea encanto .sou de lajeado.

06144
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

81843
Meu nome ? nelcindo Nunes de Oliveira quero participar d? promo??o minha m?e Vale
Ouro d? relojoaria s ?tico esmeralda coloca Franciele Ta?s da Silva Oliveira

60724
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

45855
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

24169
bom dia eu quero colocarminha esposa na promo??o dia das m?es cora??o da minha
m?e vale ouro com parceria da esmeralda e encanto fm

99146
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.



Nome Nº Promocional Resposta

94314
Bom dia ! Sou Lisnei Juliano Winter de Teut?nia e nome da minha M@E ? Dalia Post
Winter . Promo??o da ?tica Esmeralda e Encanto FM

14118
Bom dia , queria participar da promo??o dos dias das m?es minha m?e vale ouro em
parceria com a rejoalheria Esmeralda e Encanto Fm.

72428
Bom dia , sou a Luciane Beatriz Feldens de Colinas tb quero participar da promo??o do
dia das m?es ?tica esmeralda . Liria Lammers no.e da mamis

19988
Oi Tiago quero colocar minha m?e Adelaide Royer na promo??o cora??o d m?e Vale
Ouro, d encanto e joalheria esmeralda, ? a Rosimeire Royer d canudos do Vale!

35405
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

23069
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

90106
Bom dia kauane paulus de lajeado, coloca mamae marioli paulus na promo das mamaes,
encanto fm e joalheria esmeralda. Toca uma turma do pagode

90754
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

30094
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

01147
Bom dia ? Adriana dos santos de S?o Jos? do Herval quero colocar minha m?e na
promo??o das m?es joalheria esmeralda e encanto fm.obrigado 054 996217359.

26280
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

52128
Marcio miguel de borba / m?e Sirlei de borba : cidade lajeado promo??o quem da vale ?
Encanto e joalheria Esmeralda

22945
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

72842
Bom dia teta ? o marcos capitanio de mu?um qero escrever minha m?e iraci capitanio n?o
promo??o joaleria esmeralda encanto fm aqele abra

77719
Patricia ang?lica wathier Da minha m?e - Maristela Alves Pereira Cruzeiro do sul -
Resposta - joalheria Esmeralda e Encanto

52065
Bom dia Eloi cossul de roca sales coloca minha m?e Ilone Cossul na promo??o minha
m?e vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm

50909
Oi sou Aline de Teut?nia. Quero colocar minha m?e Neide Fritscher na promo??o do dia
das m?es. Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

60761
Oi meu nome ? Ereni Maria Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e joalheria Esmeralda. N? da minha m?e ? Eva da Silva Bello

23894
Ivandro toniolo nome da m?e Ivone m. P.toniolo putinga rs que t? dando ? radio encanto e
joalharia esmeralda

88358
Quero participar da promo??o: ?Quem sorteia um vale-j?ia de R$ 1500,00 para sua m?e?
Resposta: JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

72475
Boa noite eu Ariae Souza Queria escrever minha m?e Ana leticia de Souza de Lajeado na
promo??o da ?tica Esmeralda com encanto efieme

36506
Oi encanto .. Sou Tatiane Sulzbach de fazenda vilanova quero colocar minha m?e na
promo??o da joalheria esmeralda e encanto FM minha m?e Maria Madalena Sulzbach

05195
Ooi aqui ? a Katieli da Silva Kollet quero colocar minha M?e Erenilda da Silva no sorteio
da Joalheria Esmeralda. Cidade: Arroio do Meio

90909
Oi meu nome ? Bruna Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da Encanto
FM e Joalheria Esmeralda.

42651
Oi Thiago aqui ? a Bruna Pechoto Wermann coloca a minha m?e Katia Eliane Pechoto na
Promo??o joalheria Esmeralda e a Encanto FM de Bom Retiro do Sul um beijo para todos
voc

87039
Gabriel Grave de Teut?nia, quero colar minha m?e Marlene Grave na promo??o, com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda



Nome Nº Promocional Resposta

51634
Bom dia leonici bomm de lajeado coloca minha mae Teolina bom na promo?ao minha mae
vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm . manda uma musica pro meu noivo eloi cossul
de roca estamos matiando na escuta da encanto

88506
Maria Eduarda da Silva de Estrela, o cora??o da minha m?e vale ouro! promo??o Encanto
FM e relojoaria Esmeralda o nome da minha m?e ? Ivete Locatelli da Silva.

11209
Viviane Kunzler.MAE noely da silva lajeado Igrejinha Quem te d? um vale presente pra
sua m?e R:?tica esmeralda e ENCANTO FM

50780
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

82821
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

25327
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

23209
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

02810
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

60733
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

46278
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

92917
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

98767
Bom dia gostaria de participar da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro com encanto
FM e joalheria esmeralda minha m?e Celita Grunewald eu sou Ol?via Grunewald somos
de Lajeado

23011
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

52635
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

25048
Merlin eu neuriauler de laj querro escr a minha mae vale ouro a Silvia auler de lj na prm
relogearia esmeralda ea encanto.

75139
Oi meu nome ? St?fani Garcia e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e j?aleria Esmeralda. Nome da minha m?e ? Ereni Maria Bello

75580
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

52859
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

27645
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

48800
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

13621
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

51540
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

37158
Aqui ? a brenda quero escrever Min a mae ? Luciane Casagranda franchini liga alegre
caravagio mucum Esmeralda e Encanto FM

86097
sou Rafaella Scheidt e quero colocar a minha m?e Clarice Peroraro na promo??o de m?es
joalheria esmeralda somos de Encantado

88046
Oi Jonathan Avila gostaria de colocar minha mae na promo??o minha mae vale ouro
Relojoeira e Esmeralda Encanto F M
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42354
Oi bom dia... Quero participar da promo??o dia das m?es... Quem d? esse presente lindo
? joalheria esmeralda... Leila Pazini bom retiro do sul

77007
Meu nome ? Roseli Teresinha da Silva. Sou de lajeado e a m?e ? Ad?lia Maria da
Silva.....resposta. Esmeralda e EncantoFM ????

30697
VIviane Vianini 51996168552-Arroio do Meio/RS M?e: Juraci Maria Santin Vianini
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

29393
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

28641
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

19204
Ola eu maria auler querro escr a minha mae lenise auler de laj minha mae vale ouro com
arelogearia esmeralda ea. Encanto.

40603
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

79421
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

02026
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

65931
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

02630
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

04836
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

26664
Bom dia encanto sou de estrela eu queria botar minha m?e para participa??o da
promo??o relojoaria Esmeralda Encanto FM nome da minha m?e Noracilda Alves da Silva
e o meu nome ? Adair

48908
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

78152
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

47676
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

20765
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

30787
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

72724
Ol? sou Adriana scheibel quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale Ouro,
com a joalheria Esmeralda e Encanto FM. Nome da m?e ? Idalina Schmidt. Bjs Meri

95905
Oi sou Eduarda Sauter ? quero botar minha m?e iliane Zanon na promo??o do dia das
m?es. Joalheria esmeralda e Encanto FM

06368
Oii quero colocar minha m?e Silvane Maria Alf na promo??o do dia das m?es, Encanto FM
e joalheria Esmeralda, Lovani Hilgert de Arroio do Meio...

70615
Oi sou Isadora Horn Severo de Lajeado e quero colocar minha M?e Carla Horn na
promo??o Joalheria Esmeralda e Encanto FM . 982560909
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48764
Bom dia ?? Nara Bruxel quero colocar minha m?e na promo??o do dia das m?es Encanto
FM Relojoaria esmeralda Liana Majolo

19416
Oi encanto Vit?ria paludo Nova Brescia quero participa da promo??o do dia das m?es com
joalherias esmeralda e encanto FM m?e Viviane Paludo t 983117955

62386
Aqu? ? Alicia de Cruzeiro, coloca minha m?e Jaqueline Alves na promo??o dia das m?es,
relojoaria esmeralda.

85554
Vivi kerber m?e LEONICE kerber 51 995318715 Quem me da um presente do dias das
m?es joalheria esmeralda e Encanto FM. ?? Merlin

56575
Oi Maiana!!! Boa noite! Quero participar da promo??o do dia das m?es da encanto FM e
joalheria Esmeralda sou Viviane Ott de Encantado e minha m?e ? Edite Ferreira ????

48483
Ortenila Avila de S?o Bento queria me colocar na promo??o meu coracao vale ouro
Relhojearia Esmeralda Encanto F M

73601
Boa tarde!!! Meu nome ? Manoel gostaria de que colocasse a minha m?e na promo??o da
joalheria esmeralda. Nome da minha m?e Sofia Muller do Nascimento

98930
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

25490
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

04299
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

28324
Tain? Mattuella de Imigrante, m?e Lizani Johann, quem da um vale joia para a m?e, ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

54131
Oi....sou a Elizabeth pinheiro.minha m?e. E Ledoina pinheiro...promo??o encanto e
relojoarias esmeralda...minha mae vale ouro. .????

68927
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

33552
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

25529
Bom dia encanto. ..quero colocar minha m?e Maria Natalina de C. Faleiro na promo??o
joalheira Esmeralda e Encanto Fm....Maril?ia Faleiro. ..Ven?ncio Aires

34858
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

36182
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

30366
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

85091
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

28120
Oi ? a Raquel moreirade lajeado quero colocar minha m?e Marisa moreira na promo??o
joalheria esmeralda e encanto fm valeu sempre na escuta

39674
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

48885
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

70462
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM



Nome Nº Promocional Resposta

05492
Juliano Quanz quero colocar minha m?e Claudete Quanz na promo??o Dia das M?es com
Joalheria Esmeralda

44791
ALEXANDRA FERREIRA, quero participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO FM

76830
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

76108
Oiii bom dia ... eu sou a Clarice Correia de Cruzeiro quero participa da promo??o Joalheria
Esmeralda minha m?e vale ouro... nome da m?e idroilda Maria Correia ?????

93556
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

10844
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

95525
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

55942
Bom dia z? e rafa.. sou Henrique coloca minha m?e na promo?ao coracao vale ouro..
joalheria esmeralda encanto fm Cleci maria corso da concei?ao se der toca timbre de
galo????

96399
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

04425
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

70000
Janei Muniz e Iraci Simoni de Roca Sales quero participar dos dias das m?es , com
Joalheria esmeralda e Encanto fm

51031
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

29915
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

74299
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

84046
Sou Thiago Scheidt quero cadastra minha m?e Clarice pegoraro sou de encanto e
joalheria esmeralda um abra?o boa pascoa

97803
Oi bom dia sou a Taty de estrela j? deu o sorteio da promo??o de dia das m?es da
joalheria esmeralda

48282
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

17599
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

23333
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

83140
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

53782
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalharia
esmeralda

53699
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalheria
esmeralda

44663
Bom dia quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM e
joalheria esmeralda. Minha m?e laini schmitz bruinsma. Tiago augusto bruinsma de
lajeado.
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38873
Gostaria de por minha m?e Edi stroher de Souza na promo minha m?e vale ouro com
joalheria Esmeralda e ENCANTO FM aqui ? o Mateus Stroher de Souza

81820
Gostaria de colocar minha m?e Iraci Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

84338
Oi sou jeisimara Antunes quero colocar minha m?e no sorteio Minha m?e vale ouro
joalheria Esmeralda Encanto nome dela. Nelci Antunes

71641
O cora??o da minha filha vale ouro m?e dienefer de lima santos mora em teutonia
joelheria esmeralda e encanto

30706
Teta ? o repolho toca surto de amor e p?e minha m?e iraci capitanio na promo??o joaleria
esmeralda encanto fm marcos capitanio de mu?um

54800
Ezequiel Francisco Vieira. Inelde fatima rodrigues de encantado. Resposta? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

77134
Oii aqui ? a Nicole coloca minha mam?e Noeli de souza na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda

75497
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

31631
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

69053
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

42475
Nome: Elizete Fachini Cidade: Capit?o Nome da m?e: Nilse Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

48769
Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. O nome da m?e ? Nelsi dullius Crueiro do Sul. E o nome da filha
? Tacia caroline dullius. Obrigado .??

24995
Gean Marcos schuck de Capit?o, o cora??o da minha m?e vale ouro, Encanto FM e
joalheria Esmeralda. M?e Isolde Schuck

08875
Promo??o O cora??o da minha m?e Vale ouro Quem d? um vale j?ia de 1500 ? a
Joalheria Esmeralda e Encanto Mathias Henrique Scherer - Lajeado e o nome da minha
m?e ? Veridiana Dreifke

51901
Bomm diaaa! Quero participar Promo??o Dia das M?es! Resposta: R?dio Encanto e
Joalheria Esmeralda!!!?? Nome da M?e e presenteada: Leonizia Diel quem est?
mandando: Ros?ngela Diel. Brigaduu!!!

59336
Meu nome ? Fernanda Sippel e quero colocar minha m?e na promo??o da Encanto junto
com a esmeralda. Nome dela ? Nadir Sippel

83174
Coloca a minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda. O cora??o dela vale ouro, ? a G?ssica quem manda??

31256
Oi, coloca minha m?e Vera Maria Teston, de Progresso na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda. ? a G?ssica que manda??

43383
Bom dia gostaria de participar da promo??o o cora??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. Meu nome ? Nat?lia Marmitt e minha m?e se chama Ol?via
Grunewald. Somos de Lajeado

80978
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

79538
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

60982
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

62679
Oi meu nome ? jeismara quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria
Esmeralda e a r?dio Encanto nome da minha m?e Nelci Antunes de Teut?nia bairro
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Canabarro

14765
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

58011
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

07343
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM meu nome ? Gilmar Teston de Progresso

53638
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

39831
Boa tarde, quero perticipar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria
Esmeralda e Encanto.

25280
Oi sou laura brembatti quero partisipar da promosao minha mae vale ouro da joaleria
esmeralda e encanto sou de doutor ricardo A mae leodete brembatti

70537
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

46482
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

02415
Daiana jesecleide Kraemer de Lajeado ..minha m?e Eli Kraemer na promo??o joalheria
Esmeralda e encanto FM

46035
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

78113
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

55659
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

15088
Bomdia merlin eu ana auler de laj querro escr a minha mae vale ouro com arelogearia
esmeralda ea encanto.

20588
Oi, gostaria de colocar minha m?e Hedi M?ller na promo??o da Encanto FM e joalheria
esmeralda, Claudete Lenhardt de Forquetinha

04428
Jennifer Ariele Bender , Lajeado-rs, nome da m?e Fernanda Fabiana Bender Joalheria
Esmeralda e Encanto ????????????

40084
Gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro com Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda pois sou m?e de dois anjos . Isabel Cristina Schmidt DE LAJEADO. 985963937

05298
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

69505
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

68338
ol?!!! Quero participar da promo??o Minha m?e vale Ouro. A resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM. Sou o Jonas Henrique Gossmann de Canabarro Teut?nia e
minha m?e ? Andr?ia Gossmann.. Grande abra?o.

57199
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

28841
Ta?s Maria Schaurich de Teut?nia Quem vai dar esse present?o ? a encanto e ?tica
esmeralda Nome da m?e Neusa Maria Schaurich

51513
Quero colocar a minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro encanto FM e joalheria
esmeralda.

88456
Coloca minha m?e Aldair da Silva na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

72225
Oi quero participar da promo??o cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria
esmeralda sou Clarice kern e minha m?e ? Maria Eva da Rosa Silva somos de lajeado

32491
Boa tarde ? a Dora almansa .queria colocar minha mae na promocao da joalheria
esmeralda nome dela Dirce goncalves almansa . Sou do montanha lajeado
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67995
? a Daniela Martins Pereira, quero colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda, minha m?e Eva Martins Pereira.

33207
Oiiisou a Naty estrela Quero participa da promo minha mae vale ouro joalheria esmeralda
Valeria Regener Theisen

36803
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e relojoaria
Esmeralda , sou a Kamily e minha m?e ? Janete Seidel de Alto Conventos Lajeado

30674
Bom dia queria participar d promo?ao d dia das maes cm encanto fm e joelharia
esmeralda nome d minha mae e Neudir caussi emeu marcia

47973
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e Joalheria
Esmeralda... Nome da m?e: Grasiela Salton Ames quem pede ? a filha:Thavany Luiza
Salton Ames de: Capit

94814
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda,
Encanto FM, meu nome ? M?rcio Valdir Ohlweiler, o da minha m?e ? Marlene Sprandel
Ohlweiler, de Teut?nia, obrigado.

38018
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda
Encanto FM meu nome ? Rafaela Vit?ria Almeida Ohlweiler, o da minha m?e ? Cleusa
Almeida Ohlweiler, de lajeado, obrigada

01611
E quero participar da promo??o cora??o de m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda
e R?DIO encanto Fm. O nome da minha m?e ? Sonia Daltoe e o meu ? vit?ria Daltoe de
capit

34645
Livania Meotti De Mu?um Queria presentear minha m?e deonesta com joalheria
esmeralda e encanto fm

29699

Bom dia Deise Cruzeiro do Sul quero participar promo??o dias das m?es e loja esmeralda
. M?E tr?s letras que devine dedica??o ,amor ,carinho e um amor incondicional dedico a
minha m?e Maria Zalete da Silva so descobrimos o valor de uma m?e quando geramos
um filho tmb sou m?e minha filha Melissa Scheibel tmb faz quest?o que eu participo da
promo??o porque mere?o.encanto melhor r?dio do Vale .

05183
Quem da um vale J?ia de R$ 1.500,00 para a minha m?e ?: ENCANTO E JOALHERIA
ESMERALDA !!

76181
Thomas Jeferson de castro De lajeado m?e Juliana fatima da Silva Relojoeira esmeralda e
encanto fm

29308
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

51218
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

54294
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

84968
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

66307
Ooi quero participar do sorteio de dia das maes com encanto fm e joalheria esmeralda, pra
minha mae elenice bortoncello??

74883
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

06391
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

34347
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

94695
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas
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75897
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

51894
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

04739
Lilian Cerveira de Estrela 981070417 promocao dia das maes tbm joalheria esmeralda e
encanto ...mae salete marques

54200
Bom dia Encanto queria botar a minha m?e na participa??o de da relojoaria Esmeralda
Encanto FM nome da minha m?e no Cacilda Alves da Silva e o meu nome e Adair de
estrela

40351
Bom dia enconto quero participar da promo?ao do dia das m?e com joalheria esmeralda e
encanto. M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s ??

76964
Bom dia...quero participar da promo??o minha m?e vale ouro..com joalheria esmeralda e
encanto... Ana paula schuster rodrigues e mam?e Claudete Schuster de Estrela

08346
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

23494
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

39021
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda Pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

58145
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

18309
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

77039
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

59757
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

52954
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

06738
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

86650
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

58138 Oi eu sou a Bianca e queria participar do minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda

82920
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

09356
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

37215
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

00927
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

75664
Aline Fronchetti Mu?um M?e: Sirley Brino Fronchetti Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.
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12099
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

90323
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

82056
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

46446
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

85018
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

57953
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

49133
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

36913
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

62692
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

03333
Quero participar da Promocao o coracao da minha mae vale ouro Joalheria esmeralda e
encanto Fm

77264
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

39657
?Quem d? um vale-joia de R$1500,00 para sua m?e?? RESPOSTA: Joalheria Esmeralda
e Encanto.

90024
Ol? gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda Encanto
FM meu nome Cleusa Almeida Ohlweiler da minha m?e Irene de Almeida, Lajeado.??

49829
Bom dia .....o cora??o da minha m?e vale ouro...encanto FM e joalheria Esmeralda v?o
dar esse present?o pra minha m?e...sou Gustavo Rauber de Lajeado pra minha m?e
Denise Isolete Appel...

13519
Coloca minha m?e na promo??o de dia das m?es, a resposta e joalheria esmeralda.
Minha m?e se chama Maria Olivia de Almeida

07975 ?Quem sorteia um Vale-Joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria esmeralda e
encanto

31829 Quero participar da promo??o dos dia das m?es, patroc?nio relogiaria Esmeralda.

01671
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic. Canoas. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

67732
Quero participar da promo MINHA MAE VALE OURO!!!!!! ???? Joalheria Esmeralda e
Encanto Fm.

84783 Boa noite, minha mae leodete maria brembatti vale ouro, joalheria esmeralda e encanto.

08410
Quero participar do sorteio de dia das m?es da encanto e joalheria esmeralda. Sou a
Jaqueline Cordeiro e minha m?e ? Elisabeth Riefel. Somos de Lajeado

42922
Erik milani coloca minha m?e na promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda sabrina
milani de lajeado

Maria Eduarda da Silva de Estrela 91331 O cora??o da minha m?e vale ouro! Promo??o Encanto FM e relojoaria Esmeralda

70342
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bruna
Elisa Mallmann. Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

52279
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic nome da m?e. Filho Jo?o mallmann claic. Canoas
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28546
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bernadete
v.mallmann.Estrela. Nome da m?e THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela

71269
Oi Merlin coloca a minha filha Esther Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

27943
Daniel Lu?s Gall Pereira Lajeado Adilce gall Resposta: joalheria esmeralda e ncanto FM
??????

40646 Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria Esmeralda

61592
Bom dia ..quero colocar minha mae no sorteio do kit da joalheria
ESMERALDA...ab?s.claudete de sao bento..

09999
Bota minha mae no sorteio do dia das mae .sandra maria bizarro. Esmeralda e encanto.
Flavio.

87092
Oi Merlin coloca a minha filha Emily Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

46611
Queria participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria esmeralda...nome da
minha m?e ? Josefina Secco somos de Il?polis

67953 Samuel Carlos Kern e Valdeci Kern Lajeado. Encanto e joalheria esmeralda

36226
QUEM D? UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 PARA A SUA M?E? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO Raquel Cristini Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?E: Eloisa
Rosana Ulsenheimer

83524
Quem d? um vale-joia de R$1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto FM
Fernanda Francieli Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?e: Eloisa Rosana Ulsenheimer

30646 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

39559
Quero participar da promo?ao minha m?e vale ouro , joalharia esmeralda e encanto fm ,
Leonara valin ,Mu?um

60789 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

70303
Bom dia quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo bjs

29584
Bom dia!Quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo meu nome Jaqueline Fabris Goncalves de Nova
Br?scia obrigada bjs ??

46400 Caroline Kappes Lajeado Lisane Kappes Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto Fm ??
20132 Flavio bizarro de Estrela.sandra maria bizarro..joalheria esmeralda e encanto fm. Abra

43104
Quero participar da promo??o dia das m?es..com Joalheria Esmeralda e Encanto... M?e
Ana Paula Schuster Rodrigues e filha Thaila Cristina Rodrigues de Estrela

71032
Oii, quero participar da promo??o dia das m?es joalheria esmeralda. Sou Ana Paula Haas
Renner de Westfalia. Minha m?e Sigrid Juliana Haas.

28108
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

74933
O cora??o da minha m?e vale ouro encanto Fm e joalheria esmeralda sou a Vanda turatti
de Encantado quero escrever minha m?e Jurema MARIA RUSIM TURATTI.

72704
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

59717
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

02639
Meu Nome ? Ot?vio Pedroso Minha M?e Vale Ouro Joalheria Esmeralda E R?dio Encanto
FM, Rosilene Alvariz, Roca Sales (51) 984168646

72446
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

20566
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

54918
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884
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91835
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

82862 Cora??o da minha m?e vale ouro encanto FM e joalharia esmeralda

41639
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela. Bernadete v.mallmann.Estrela

53428
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
Bernadete vognach mallmann estrela. C?sar Augusto mallmann. Estrela

28732
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Camila m.claic.canoas.
Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

00040
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Jo?o mallmann claic.
Canoas. Nome da m?e Camila Mallmann Claic. Canoas

60815
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Bruna e.mallmann.
Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

64958
Oiii quero participar da promo??o Encanto e joalheria Esmeralda Iv?nia Pinto Minha m?e ?
Iva Pinto Lajeado

83565
Oi teta me p?em na promo??o dia das m?es da joalharia esmeralda e encanto FM ?? ?
Ana Paula Dalmoro de jacarezinho encantado

91461
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

04517
Oi sou Ivani, quero participar do sorteio da jualeria esmeralda e encanto FM minha m?e ?
Neusa do Nascimento Lopes

44354
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

61764
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani Bender Cogo -Lajeado

34101
Cora??o da minha m?e valeu ouro, encanto fm joalheria esmeralda. Nelsi cecilia
mallmann....... mariano mallmann, Lajeado ....

81897 Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria Esmeralda e Encanto.

77205
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda e encanto fm. Nome da
m?e Bernadete vognach mallmann estrela. Filho C?sar Augusto mallmann. Estrela

61788
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm .Enzo
Gabriel muhl,m?e Daniele fuhr

10006
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm.Joao
Miguel muhl,m?e Daniele fuhr

52138
Oi quero participar da promo??o da ?tica e joalheria Esmeralda meu nome ? Suelen
Guarnieri

34492
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro:Joalheria Esmeralda e Encanto. Sou Bia
Schossler Gerhardt. Boa Uni?o Estrela. Minha m?e ? Daniela Cristina Schossler. Estrela.
Obrigada

05847
O cora??o da minha m?e vale ouro Parceria Joalheria Esmeralda e Encanto FM Meu
nome ? D?bora Andr?a Pellenz e o nome da minha m?e ? Clari Tillwitz De Estrela

15607
quero participar da promo??o encanto e joalheria esmeralda o cora??o da minha m?e vale
ouro.mae Cassiane gasparini quem manda gabrieli knob de encantado

56071
Gostaria de participar da promo??o da relojoaria esmeralda MEU nome ? Marcos Linke
Nome da minha m?e Anita flores linke

14495 Patricia hunning estrela sirlei da rosa joalheria esmeralda encanto

88053
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

76637
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

89047
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais
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68473
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

52275
Quero participar da promo??o da ?tica joalheira esmeralda, encanto FM. MInha M?e Vale
Ouro. Sou Robinson Krumenauer d marques e minha m?e ? Ivete Auler Krumenauer

30686
Quero participar da promo??o das m?es Joalheria esmeralda e a encanto FM Sou Joice
Keil de cruzeiro do sul

21901 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
45138 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

59418
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

21941 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
05953 E quem da esse presente pra gente ? a joalheria Esmeralda e Radio Encanto Fm ????

24376
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

05507 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
97415 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
28894 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
49861 Quem sorteia uma joia de 1500 reais ?joalheria Esmeralda e Encanto FM

59179
Boa noite. Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto. M?e Aracy
Rodrigues, filha Andr?a Rodrigues Cruzeiro do sul

62996
A? Tiagao queria botar minha m?e na promo??o esmeralda e encanto . Sandra Maria
bizarro.valeu

40616
Quero parcipar da promocao encanto e ?tica esmeralda do dia das m?es Minha m?e e
Evanilda de F?tima Ferreira 998408895 eu sou Luciana Ferreira meu numero e
980546281

41077
Promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e
Aldair da Silva. Vera Maria Teston de Progresso

40201
Cora??o da minha m?e vale ouro, joalharia Esmeralda e encanto fm . Vanice greisang......
Benjamin griesang mallmann

51083
Quero participar da promo??o relojoaria Esmeralda e Encanto FM . dias das M?es, meu
nome Ivani Bender Cogo-Lajeado

92340 Sou de Lajeado Felipe Durand relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha

36897
Quero participar sorteio kit Joalheria Esmeralda Marlise p m?e Nair Encatado Esmeralda e
Encanto FM

56930 Ol? quero participar do sorteio da Esmeralda dia das M?es..

04196
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

52505
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

13001
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

18691
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

40559
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues genro
Reinaldo Rodrigues de Souza

89639
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Andr?a Rodrigues
marido Reinaldo Rodrigues de Souza

29606
Minha mae vale ouro da joalheria esmeralda e Encanto Fm nome da minha mae Cacilda
Borba Alvariz. Roca Sales RS

58112 Coloca minha m?e na promo??o da esmeralda.

40381
Minha m?e vale ouro! Joalheria Esmeralda, Encanto FM, Priscila Elisabeth da Silva Pedro
Henrique Berro Lajeado

60292 Minha M?e vale ouro. Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado
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80014
Promo??o Encantofm e joalheria Esmeralda. Meu nome ? Gustavo Bazanella e minha
m?e ? a Lisa Bazanella. Valeu.

19711
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (esposa) Andrea Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

91473
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (sogra) Aracy Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

44088 Minha m?e Vale Ouro joareia esmeralda Ana Cristina verruck da Silva

07463
Minha M?e vale ouro Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado Pedro H. Berro Priscila
Elisabeth da Silva

88888
Resposta:Encanto e joalheria Esmeralda. Mam?e,Jurema Ferreira Frohlich Sou Juliana
Ferreira Frohlich Promo??o dia das M?es..

72982
Encanto e joalheria Esmeralda minha m?e Franciele Rutzen de Teut?nia me chamo
Manuella Rutzen da Silva

57325 Encanto e joalheria esmeralda
35978 R: joalheria esmeralda e encanto

97942
Relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha zvirtes Felipe Durand de
Lajeado

89145 Joalheria esmeralda e encanto fm
76180 Joalheria esmeralda e encanto fm
00347 Joalheria esmeralda e encanto fm
40228 Joalheria esmeralda e encanto fm

68520
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

37244
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

97159
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

72717 Joalheria esmeralda e encanto

10161

Bom dia para todos n?s e que possamos aprender viver nossos dias como se fossem o
?ltimo de nossas vidas p?s na verdade o futuro e incerto e s? deus tem o controle sobre
ele... quero escrever minha m?e aurora Marques de Freitas na promo??o do dia das m?es
encanto e joalheria esmeralda e eu nas demais promo??es Cleiton de Freitas de arruda
02090389001 lajeado moinhos

91409

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, M?e Marisa
Delazeri. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria
Esmeralda e Encanto FM

30309

Ola amados bom dia..... Quero participar da Promo para minha Rainha Minha Inspira??o
de for?a e amor. Seguem os dados: V?nia de Castro, Arroio do Meio, Marisa Delazeri.
Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

99800
Bom dia, tudo bem? Sou Helo?sa Bettio de Travesseiro/RS. Gostaria de colocar minha
m?e Marin?s De Maman Bettio no sorteio da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO. Quem sorteia um Vale-joia de R$ 1.500,00 para minha m?e ? a Joalheria
Esmeralda e a Encanto.

79514
Olaa gostaria de participar da promo??o: O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO.
Nome: SILVIA PRESTES MATTES . M?e: SULANI MARIA PRESTES . cidade :
LAJEADO. PERGUNTA: QUEM DA UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 para sua m?e?
Resposta: joalheria esmeralda e encanto.

59916
Bom dia. Sou Patrick Possebon, de Arcoverde - Carlos Barbosa, quero inscrever minha
m?e Juliana Zuanazzi Possebon, na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Quem
d? um vale-j?ia de R$1.500 para sua m?e? Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM
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57912
Boa noite Quero participar da Promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lorenzo Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome de minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encantooooo

19895
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Lucas Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ? Marlisa
Maria Fontana Dos Santos : Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

20209
Boa noite Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e Vale Ouro - Meu nome
? Marlisa Maria Fontana Dos Santos Cidade de Encantado e o nome da minha m?e ?
Gentilha Arossi Fontana: Resposta da Promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto

37927

Ol?, meu nome ? Brenda Schmidt Menezes, de Lajeado, quero colocar o nome da minha
m?e Silvana Schmidt na promo??o minha m?e vale ouro. Resposta de quem d? um vale
compras de 1500,00 para minha m?e ?: Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM. Boa
sorte para minha m?e, bjs turma da Encanto

05415
Oi? encanto bom dia sou Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o
do dia das m?es pra minha m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor que compras
de 1500 reais ? ?Encanto FM e joalheria Esmeralda????

39920
Oi meu nome ? Valentina Wulfing sou de estrela e quero colocar minha m?e na promo??o
do dia das m?es o nome dela ? Gilvane luzia dos Santos Wulfing de estrela e a resposta ?
encanto fm e joalheria esmeralda

39883
Oi me nome ? Andr? Elmo Schwingel e sou de Laje3 quero participar da promo??o
Cora??o de M?e vale ouro. Que dA uma joia Nome da m?e Loiva Irimgartd Schwingel.
quem da a joia ? R?dio Encanto FM e Joalharia Esmeralda.

96888
Ol?, sou a Julia Nunes Pinheiro, de Santa Clara do Sul, filha de Rosalda de F?tima
Pinheiro, gostaria de participar da promo??o: Quem d? um vale-j?ia de R$ 1500,00 para a
sua m?e? Resposta: joalheria Esmeralda e radio Encanto. Ab

47346
Boa tarde, meu nome ? Grasiela Viviane Bergmann sou de Lajeado e gostaria de
inscrever minha m?e Noeli Maria Bergmann na promo??o o cora??o da minha m?e vale
ouro. A resposta da pergunta ? joalheria Esmeralda Encanto FM. Obrigada!!! Amu essa
r?dio

85776
Bom dia meu nome ? Lucas Bertoncelli de Souza de Fontoura Xavier gostaria de escrever
minha m?e Suzana Bertoncelli de Souza na promo??o Minha M?e Vale Ouro da Radio
Encanto Fm com Joalheria Esmeralda

56991
Oii! Quero participar da promo??o de dia das m?es. Sou Anamaria Garibotti Lapinscki e a
minha m?e ? Rosele Dalcorso Garibotti. Somos da cidade de Lajeado. A resposta ?
Encanto Fm e Joalheria e ?tica Esmeralda!

04671
Boa tarde. Aqui ? a Candida Dalisa M?ller de Forquetinha, minha m?e ? Jurema Silvestra
M?ller. Quero participar da promo??o Quem d? um vale-joia de R$ 1500,00 para a sua
m?e? Resposta ?: Joalheria Esmeralda e Encanto FM

92969
Boa tarde Merlin ? o Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela e quero colocar minha m?e
na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro ??Darl?ia Carine Gay e quem da esse
super presente ? joalheria Esmeralda e ENCANTO FM ??

02613
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

22989
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES Cidade : LAJEADO - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e
vai adorarrr

69149
Boa tarde sou o Ycaro de morais Flores de Fontoura Xavier gostaria de cadastrar minha
m?e Cyntia Regina Pires de Morais na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da
Encanto FM e joalheria Esmeralda.
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02961
Cora??o da minha m?e vale ouro,eu vilmare da Silva Santiago , minha m?e Denira da
Silva Santiago de Roca Sales quem sorteia um vale compras no valor de 1,500 reais pra
minha m?e joalheria esmeralda e encanto fm

63218
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

37670
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

40205
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

60377
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

10388
Oi encanto ? Ana Paula dos Santos de lajeado quero participar da promo??o do dia das
m?es m?e Elisabete da Silva Souza quem d? o valor de compras de 1500 reais ? ?
Encanto FM e joalheria Esmeralda ????

29956
Quero participar da promo??o: Cora??o da minha m?e vale ouro. Meu nome ? Eduarda
Lu?sa Noll Forster. De Santa Clara do Sul. Nome da minha m?e ? Greice Ta?s Noll.
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto

01797
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

70339
bom dia meu nome ? claudir Rodrigues do nascimento quero colocar a minha esposa
isabel cristina moraes de lajeado na promo??o o cora??o da minha mae vale ouro com
parceria da joalheria esmeralda e a encanto fm

20182
oii aqui ? a camilly Santos da Costa de lajeado olarias quero colocar minha m?e D?bora
Santos da Silva na promo??o de dia das m?es meu cora??o vale ouro com a encanto e
joalheria esmeralda

28252
Bom dia, ? o Arthur de S?o Roque, Palmas quero colocar minha m?e Gisele Aparecida da
Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, porque quem d? um cora??o de
ouro ? joalheria esmeralda e encanto FM

01207

Bom dia quero inscrever minha mae nelsi weber de venancio aires para participar do
sorteio , quem manda ? sua filha silvani weber de venancio aires . Quem ta o presente ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM e um forte abra?o a tds vcs ai, pois estamos tomando
um chima eu e meu marido Giovani e o lucas que ainda esta no meu ventre mas ja
acompanha vcs abra?os

06623
Oii, sou a Tamara Davies de Lajeado e quero inscrever minha m?e Maria Beatriz de Boer
na promo??o de dia das m?es, quem me um val? j?ia de 1500,00 para sua m?e? resposta
Joalheria esmeralda e Encanto FM

80312
Ola quero inscrever-se na promo??o do dia das m?es.....Sofia de Castro, Arroio do Meio,
M?e V?nia de Castro. Quem sorteia um vale j?ia de 1500.00 para sua m?e? Resposta:
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

03511
Bom dia..aqui ? o Marcos Hillesheim de lajeado. Gostaria de inscrever minha esposa
Karine Hillesheim na promo??o no dia das m?es..cora??o de m?e vale ouro Encanto FM e
joalheria Esmeralda.

53409
Aqui e o Lucas Dalla Vecchia, quero cadastrar minha m?e Delcy Teresinha Dalla Vecchia
pra concorrer na promo??o do dia das m?es, s? podia ser uma promo??o da Encanto e
joalheira Esmeralda.

21312
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM
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58081
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

23132
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

14281
oi bom diaaa , eu quero participar da promo??o : O CORA??O DA MINHA M?E VALE
OURO: meu nome : SILVIA PRESTES MATTES , NOME DA M?E : SULANE MARIA
PRESTES - Resposta : Joalheria esmeralda e Encanto . minha m?e vai adorarrr

60695
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

46122
Oi galera da encanto vcs fazem minha tarde muito mais feliz sou o andrew Henrique
Nunes Jorge e quero colocar minha m?e na promo??o cora??o de m?e vale ouro encanto
e joalheria esmeralda 54 999644439 valeu

83431
Boa tarde meu nome ? Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha
mulher que tamb?m ? m?e na promo??o do dia das m?es.E quem t? dando o presente ? a
joalheria Esmeralda e a Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o??

63656
O cora??o da minha m?e vale ouro, eu Natasha Cardoso Santiago minha m?e Jane Maria
Cardoso dias de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia de 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

09340
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

21102
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

03862
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

69718
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

31490
Bom dia Adriano, quero concorrer ao kit, Tiago Augusto bruinsma de Lajeado, tbm quero
colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda.

33818
Oi sou Marcos Reinaldo de Oliveira de Estrela quero colocar minha m?e Darl?ia Carine
Gay na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro, e quem da esse super presente ?
joalheria Esmeralda e Encanto fm

40257
Oi sou Daiana Cristina Werle de Cruzeiro do Sul quero colocar a minha m?e Maria geneci
da Silva quem sorteia um vale- joia de R$, 1.500, 00 para a sua m?e?, resposta Joalheria
esmeralda e encanto fm

33288
Bom dia meu nome. ? J?ssica da Silva Rosa e quero participar da promo do dia das m?es.
Minha m?e se chama Neusa Tavares Fermino . minha m?e vale ouro encanto FM e
joalheira Esmeralda bjaoo pra vcs

94084
Promo??o: O Cora??o da minha m?e vale Ouro - Alciane Gallon de Anta Gorda - Nome
m?e: Nelci M. Alessio Gallon - Quem d? uma vale-j?ia de R$1.500,00 para a sua m?e?
Joalheria Esmeralda e Encanto

10597
Bom diaaa sou a Jussara Elesabete da fonseca de Venancio Aires quero colocar minha
mae Sibela dos Santos na promo?ao cora?ao da minha mae vale ouro da encanto e
joalheria esmeralda
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14599
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

14267
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Jane Maria Cardoso dias, m?e Dinaura
Muniz Cardoso de Roca Sales quem sorteia um vale j?ia d 1,500 reais pra minha m?e,
joalheria esmeralda e encanto FM

38849
Oi bom dia sou Gilvane wulfing de Estrela e quero participar da promocao do dias das
Maes nome dela e Teresinha dos santos de Estrela e a resposta e Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda??????????

15807
Oii ? o Marcos Paulo de Bom Retiro do Sul eu queria colocar minha noiva Giselle Cristhine
Pereira Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto! Valeuuu

54658
Oi Encanto.Sou Larissa Maccalli Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e
Rejane Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

05028
Ol?. Gostaria de participar da promo??o do dia das m?es. Simoni Selma Follmann. M?e
No?mia Elizabeth Follmann. Picada Augusta CRUZEIRO DO SUL. Encanto FM e
Relojoaria Esmeralda. ??

22430
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

34970
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mai de Moraes sou de Ven?ncio Aires o nome da minha
m?e ? Rosa Maria Mai quem sorteia um vale compras de 1.500 para sua m?e.resposta
joalheria esmeralda e encanto.

25942
Bom dia! M?e Lu?sa de Ara?jo Schulte, 35 anos de Lajeado, filho Artur Luiz Schulte, 6
anos de Lajeado. Queremos participar da promo??o do Dia das M?es com a Jolheria
Esmeralda e Encanto FM!

99291
Boa tarde meu nome ? Benjamin Weber de Jesus de arroio de meio gostaria de inscrever
minha m?e Daniela Ant?nia Weber na promo??o quem d? um vale de 1.500,00 joalheria
esmeralda e encanto FM bjos a todos

64501
Boa tarde meu nome ? Gerson Pereira dos Santos quero escrever o nome da minha
esposa Dirce Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da
joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

15231
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es...minha m?e vale ouro.... M?e Cl?udia
Herrmann hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e
esmeralda

20603
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

34885
Oi encanto ea kellen rodrigues de lajeado quero partipar da promocao do dia das maes
vera beatriz rodigues quem da o valor de 1500 reais ? Encanto fm ea joalheria esmeralda

84486
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

18317
Oi meu nome ? Lu?s Felipe Fischborn sou de Ven?ncio Aires o nome da minha m?e ?
Rosa Maria Mai quem sorteia um vale joia de 1.500 para sua m?e.respondajoalheria
esmeralda e encanto

39419
Oi encanto aqui ? a Andrieli K. de Lima eu gostaria de por a minha m?e Elaine K. de Lima
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto e joalheria e ?tica esmeralda

50796
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
Esmeralda.

63545
Boa tarde!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha
m?e Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria
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Esmeralda.

70910
Oi aqui ? a brenda Casagranda franchini quero escrever Minha m?e Luciane Casagranda
franchini de liga alegre caravagio mu?um 051996073671a resposta ? joalheria esmeralda
e encanto fm

84614
Boa noite! Sou a Vanessa Sulzbach de Estrela e minha m?e se chama Maria Madalena
Sulzbach. Quem da um vale j?ia de 1.500 R$ para sua m?e? Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda.

03803
Bom dia Meu nome ? Kauana Viana de S?rio RS eu queria colocar minha m?e Marisa
Cristina da Silva Rosa.Na promo??o do dia das m?es. ?Da Encanto FM e Relojoaria
Esmeralda ????

04198
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria e ?tica
Esmeralda.

78699
Bom Dia ...Meu nome ? Leandro Cristian Kohler e quero colocar a minha m?e Fabiane
Eckhardt de Arroio do Meio na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria
Esmeralda..Porque minha m?e sim vale Ouro... Obrigado...

14400
Meu nome ? Brah?lli eu sou de lajeado quero escrever o nome da minha m?e Dirce
Antunes despessel na promo??o o cora??o da minha m?e vale oro promo??o joaleria
esmeralda e r?dio Encantofm

18798
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

92966
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

53250
Boa Tarde Sou Emilly Baldissarelli Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro Nome
da minha m?e: Eliane Meotti Baldissarelli Parceria Encanto Fm e Relogiaria Esmeralda

34606
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

47624
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

58279
Bom dia! Sou a Andressa Fedrizzi de Pouso Novo gostaria de colocar minha m?e,
Valentina de Siqueira na promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro , joalheria
Esmeralda e r?dio Encanto...

57037
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

69370
Boa tarde Marilyn aqui ? a Sarah de Fontoura Xavier queria colocar minha m?e Maria
Cristina da Silva na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
com a encanto FM.Manda a uma m?sica do Marrom five pra ela

82979
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

81887
Bom dia!! Sou Rafael Henrique Barkert de Santa Clara do Sul. Quero colocar a minha m?e
Mara Regina Barkert na promo??o do dia das m?es. Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

98211
Bom dia teta sou Josiane Silveira de Lajeado coloca minha m?e Denise Nicolini Kussler na
promo??o dia das m?es.O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

02490
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha sogra Rosalina Haubert Pereira
Dutra pra participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e
Encanto! Valeuuu

56454
? o Lu?s Ot?vio Sulidario de Encantado, telefone 997936737, quero colocar minha m?e
Cristiane F?tima Hunning na promo??o do dia das m?es. Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM

36574
Nome: Ulyana da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO
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37376
Nome:Ulysses da Costa . Cidade: Capit?o Nome da m?e: Elizete Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

39731
Boa tarde encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha
m?e Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

55693
Oi aqui ? a lavinia vit?ria gianezini de encantado coloca minha m?e Simone gianezini na
promo??o o cora??o da minha M?E Vale ouro da encanto Fm e joalheria esmeralda

86665
Gerson Lu?s beuren, de Santa Clara do sul, o nome da minha m?e ? Elis?ngela Beuren....
Quem sorteia um vale-joia de r$1.500.00 para sua m?e? ? a joalheria esmeralda e
encanto.

95113
Aqui e a Margarete e a minha m?e ? a Nelci Schmitt de Imigrante, quero participar da
PROMO??O, quem d? mais joias pra sua m?e. Resp. Encanto FM e joalheria
ESMERALDA.

37461
Oi meu nome ? La?s Andressa Gon?alves Bom quero inscrever minha m?e Muriel
Gon?alves dos Santos na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da joalheria
esmeralda

78433
Oi meu nome ? Wesley Leonardo Baum e quero botar a minha m?e Anelise Marlise Auler
Baum na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda

66024
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

22076
Bom dia encanto! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

82237
Bom dia Adriano! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

70222
Liziane Marques Goncalves quero colocar minha mae Salete Marques de Sao Gabriel pra
participar da promocao minha mae vale ouro...resposta joalheria e otica esmeralda e
encanto fm...??????

00775
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

93741
Benjamin Weimer Jacinto de Teut?nia quer cadastrar a Mam?e Sibele Cristina Weimer na
promo??o de Dia das m?es. Quem da esse vale para minha m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto FM. ????????????????

49888
Bom dia ...meu nome ? R?mulo Cucioli gostaria de colocar minha m?e Rejane Cucioli de
Mucum na promo??o do dia das m?es. Obrigada. Promo??o ?tica esmeralda e ENCANTO
FM

23627
Laura Yasmin Scherer do Jardim do cedro lajeado quero colocar minha m?e Elaine
Loraine kollet do Jardim do cedro participar da promo??o do dia das m?es esmeralda e
encanto fm

41366
Oiii! ? eu bora l? minha m?ezinha querida tamb?m tem que estar nessa promooo!
CRISTINA ROSA DOS SANTOS CIDADE ALTA. VEN?NCIO AIRES joalheria e ?tica
esmeralda!!!! BJS ? TODOS D? ENCANTO

08167
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

80665
Boa tarde tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

23962
Oi aqui ? o Pedro Augusto Gianezini de Encantado coloca minha m?e Simone Gianezini
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro da Encanto FM e joalheria esmeralda

77538
aqui eh o Lucas de Lajeado. queria participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO pra minha m?e Marie Jane Martins. E a resposta eh: JOALHERIA
ESMERALDA e ENCANTO FM(A melhor)
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63645
Bom dia tudo bem sou a danimara both de estrela...qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o quem da um vale joias de 1500,00 pra sua mae? Joalheria Esmeralda e
Encanto fm..qro pedir a musica vou ter q superar matheus e kauan...grande abra

11410
Sou o Fernando Henrique dos Santos de Mu?um quero p?r a minha m?e Marilaine Silva
dos Santos na promo??o das m?es quem sorteia um vale j?ia ? joalheria esmeralda e
encanto

61856
Oi Encanto.Sou Lucas Colassiol de Coronel Pilar e quero colocar minha m?e Rejane
Maccalli Colassiol na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria e ?tica Esmeralda.

08340
Bom dia Teta! Sou Thais Girardi de Vespasiano Corr?a gostaria de colocar minha m?e
Marivone Pedretti na promo??o do dia das m?es Encanto FM e relojoaria esmeralda

67864
A Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

98430
Bom dia !Aqui ? o Alexandre kunzel da cidade de Encantado quero colocar a minha m?e
na promo??o do dia das m?es .Quem t? dando o presente ? a joalheria Esmeralda e a
Encanto FM a melhor r?dio do Rio Grande do sul tch? abra?o .??????????????????

07596
Regina Schneider de Arroio do meio. Quero colocar minha m?e Marlise limberger na
promo??o do dia das m?es. O cora??o da minha mae vale outro, joalheria esmeralda e
encanto fm

19491
O CORA??O DA MINHA M?E VALE OURO NOME: Dani Cristina Girardi. CIDADE:
Marques de Souza. Quem d? um vale J?ia de R$1.500,00 p/ a sua m?e? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO FM. Nome da minha m?e: INGRID GIRARDI.

94261
Bom dia, Sibele Cristina Weimer de Teut?nia, quero inscrever minha m?e Lisane Weimer
na PROMO??O minha mae vale ouro. Quem da esse presente? Joalheria esmeralda e
Encanto FM. Feliz P?scoa a todos com muita luz, respeito e empatia com o pr?ximo!
Abra?os.

34379
Muriel Gon?alves dos Santos da cidade de Canabarro Teut?nia m?e F?tima Gon?alves
dos Santos Quem sorteia um vale-joia de 1.500 para sua m?e? Joalheria Esmeralda e
Encanto

96524
Bom dia. Quero participar da promo??o das m?es. Sidnei Netto Roca Sales m?e Eva da
Silva Netto. Quem sorteia 1500$ pra m?e. Encantado Fm e Joalheria Esmeralda. Bkss

31723
Quero colocar minha m?e na promo??o sou Joni abrantes de lajeado minha m?e Maria
Elaine Grillo Abrantes quem da super presente dia das m?e e Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

12812
Oi meu nome ? ANa julia casagrande de mucum. Quero colocar minha mae na promo?ao
do dias das maes. Elisabeth casagrande. Resposta relojoaria esmeralda e encanto fm. Bjs

62548
Oi meu nome ? Yasmin Nicole Mais de Moraes eu quero colocar a minha m?e no sorteio
da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro da encanto e joalheria esmeralda. Minha
m?e ? a Rosa Maria Mais.

53799
Clarice Regina Sauter Cidade: Lajeado - RS M?e: Marlise Teresinha Johann Sauter
Pergunta quem d? um vale j?ia de 1.500,00 reais? Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto

95050
Bom dia Adriano tudo bem aqui ? a Amanda Emanuelle Sgarbi de Teut?nia quero
participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ourocom a joalheria Esmeralda e
Encanto Fm o nome da minha m?e ? Liliane Denize Ledur obrigada

32771
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

91688
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????
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21792
Boa tarde ENCANTO AQUI ? o Douglas de Amorim Rockenbach de LAJEADO COLOCA
minha M?E na PROMO??O CORA??O de m?e vale ouro com ENCANTO e joalheria
esmeralda obrigado. A m?e ? SANDRA MARIA DE AMORIM ROCKENBACH

48316
Oii ? o Marcos Paulo da Silva e queria colocar minha m?e Maura Cerlene da Silva pra
participar da promo?ao do dia das m?es...a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto!
Valeuuu

41576
Yasmin Goncalves Lima de Lajeado quer colocar a mamae Liziane Marques Goncalves
pra participar da promocao minha mae vale ouro...resposta Joalheria Esmeralda e
Encanto FM????????????????

45420
Bom dia encanto. Sou Maria Guralski de Encantado quero colocar minha m?e Gabriela
Guralski na promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalheria esmeralda.minha m?e
vale ouro??

89683
Bom dia Merlin ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha m?e Ivone
terezinha kunzler na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto
Fm

49744
Oi sou gustavo saldanha aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

26086
Oi sou joao pedro saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

13646
Quero participar da promocao dia das maes...meu nome Liziane Marques Goncalves.
Minha mae Salete de Fatima marques...resposta: encanto e joalheria esmeralda

27282
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

89731
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

38693
Oi encanto bom dia!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda o nome da
minha mam?e ? Viviane Ott

51587
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

27836
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

06557
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

50018
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

73554
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

14153
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

69510
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

08415
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

03889
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

71489
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda

40138
Elenice herrmann de lajeado s?o bento quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza
para participar da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda
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16702
Oi sou brayan saldanha Aires de roca sales quero inscrever minha mae daiana L.
Saldanha promo??o quem da joia de 1.500 para sua mae ? Joalheria esmeralda e encanto

34037
Minha m?e Carolina Rosa Bert? foi a j?ia mais preciosa que j? tive na vida...Elenita Bert?
da Silva Lajeado-RS , quem d? um vale j?ia ? JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

93937
Bom dia Tudo bem...Sou a Danimara Both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both
na promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm..toca anitta..grande abra

11752
Bom dia Tudo bem sou a danimara both de estrela e qro colocar minha mae Lucia Both na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro com a Joalheria Esmeralda e Encanto
Fm...toca Matheus e Luan.. grande abra

66809
Ol?, sou Lu?sa Primaz de S?rio/RS e minha m?e ? a Ivoni Teresinha Mantelli Primaz
Quem d? um vale-joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto.

48512
Bom dia, Eduarda Portaluppi de Morais de Vespasiano Corr?a, queria colocar minha m?e
Suzana Maria Portaluppi na promo do dia das M?es! JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO V?O DAR ESSE PR?MIO PRA ELA. Valeeeeeeu ????????

03440
Ol? Encanto , coloca minha m?e Maria Noeli Feil De Lajeadona promo??oQuem Sorteia
um vale j?ia de 1.500,00 para sua m?e ?: Resposta: joalheria Esmeralda e Encanto.
Ivanete Marin?s Feil Lajeado.

88601
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

96829
VANDERLISE PREDIGER de Arroio do Meio nome da Marlise Prediger de Travesseiro
quem sorteia vale- joia de 1.500,00 para m?e ? joalheria Esmeralda e Encanto fm

45017
Bom dia!!!????sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia das
m?es e quem me da esse presente ? encanto FM e joalheria esmeralda!!!????

34022
OI Merilin bom dia.....tudo bem?Ainda da pra inscrever minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

86512
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

60108
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

00158
Ol? sou Andressa Luiza Rossoni de arroio do meio ,quero cadastrar minha m?e M?rcia
Rossoni na promo??o do m?s das m?es. A resposta ? joalheria esmeralda e encanto.

22044
So Rafael Sartori Schneider nome da minha mae nadir Sartori Schneider quero participar
da promo??o o cora??o da minha mae Vale oro joalheria esmeralda e encanto fm

49839
Boa tarde sou a Tacia caroline dullius de cruzeiro do sul e gostaria de participar da
promo??o de promo??o minha m?e vale ourocom joalheria esmeralda e encanto FM.
Nome da m?e ? Nelsi dullius. Obrigado ??

60737
Boa Noite!!! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o!!!

01427
Bom dia teta ? o Gilmar kunzler de arroio do meio quero colocar a minha esposa lisane
In?s Spies na programa??o minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e Encanto Fm
quero que toque a m?sica de duduca e dalvan jantar com jesus

47491
T? de castigo ent?o T? sem meu celular por isso estou usando o celular dela para
coloc?-la na promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM

67294
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o dah Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!!
Abra?o! !! E tamb?m dar os parab?ns pra ela, que est? de anivers?rio hoje! !! Amo ela
muito! !!

21045
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm
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20955
Sou rafael dias guindane de encantado quero colocar minha mae na promo?ao
....vivaldina de fatima dias. Quer sorteia um vale joia e joalheria esmeralda e encanto fm

89863
Oi sou monike da Silva Ferreira de Roca Sales e quero colocar minha m?e Catia Lisiane
da Silva na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda e encanto FM

24845
Sou a Lu?se Cordeiro dos Santos, de Lajeado, quero inscrever minha m?e Jaqueline
Cordeiro na promo??o de dia das m?es da Encanto e Joalheria Esmeralda.

67499
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

30001
Boa tarde quero participar da promo??o do dia das m?es a minha m?e ? Adiles Bele
Desengrini de Arvorezinha. Resposta Encanto F M e joalheria Esmeralda.

41547
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

01537
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

23939
Boa tarde sou Salete Gabiatti de Lajeado RS minha m?e chama-se Graciosa Georgina
Zatt Quem da Vale Joia de RS 1.500 00 p sua m?e ? JOALHERIA ESMERALDA E
ENCANTO

53299
Oi sou ? Neuza Rodrigues aqui da linha argola quero participar da promo??o dia das m?es
minha m?e vale ouro da r?dio encanto fm e relojoaria esmeralda obg

68346
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

72451
Oi....quero participar da promo??o de dia das m?es. M?e Cl?udia Herrmann
hunemeyer...filha Luiza Herrmann hunemeyer.....reposta encanto FM e esmeralda

56740
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Giovana Rodrigues de
lajeado nome da m?e Angela Rodrigues resposta joalheria esmeralda e encanto

56948
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

69280
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

90971
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

55793
Boa Tarde! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl
na promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o!
!!

96518
Meu nome ? Dirceu Schneider sou de arroio do meio queria colocar minha esposa marlise
liberar na promo??o dias das m?es encanto. E joalheria esmeralda

51079
Meu nome ? Gerson e quero escrever o nome da minha esposa Dirce Antunes despessel
na promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto
fm

55952
Boa tarde, quero colocar minha m?e Luciane Carine Wust de Lajeado, na promo??o
minha m?e vale ouro, Felipe Miguel Maier. Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto
FM.

18563
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

00919
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!
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79300
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

02347
Oi encanto, sou Gabriel Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

23098
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

46595
Eu Gabriela Luiza Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

53793
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

44143
Bom dia! Gostaria de escutar uma m?sica do atitude 67, Vem.. E participar da promo??o
minha m?e vale ouro.. da encanto fm e relojoalheiria esmeralda m?e Terezinha Comim
Corso, Jana?na In?s Britzke de Teut?nia

28043
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

74748
Bom dia! Aqui ? a Rafaela Krahl de Teut?nia, quero inscrever a minha m?e Aline Krahl na
promo??o da Minha m?e vale ouro! !! Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM!!! Abra?o! !!

40154
Boa noite sou o Mois?s Paulo Fontana minha m?e ? Ilse Maria Fontana, gostaria de
participar da promo??o do dia das m?es, com a Joalheria Esmeralda e Encanto FM

17906
Oi entanto, sou Lorena Turatti de Encantado quero colocar minha m?e Maria Guralski na
promo??o do dia das m?es com encanto fm e joalharia esmeralda????

99594
Meu nome ? Brah?lli dos Santos eu quero botar minha m?e Dirce Antunes Despessel na
promo??o o cora??o da minha m?e Vale Ouro da joalheria esmeralda e r?dio encanto fm

07654
Eu Luana Beatriz Christmann quero colocar minha m?e Janete Krohn Cristmann na
promo??o Cora??o de M?e vale ouro da encanto e da Joalheria Esmeralda

47908
Bom dia feliz P?scoa sou laudinor kunzel de encantado rs quero cadastrar minha m?e
ialca maria poro na promo??o do dia das m?es joaleria esmeralda.

41141
Sou Michele Lodi de lajeado quero colocar minha mae Gloria Rigoni Lodi na promocao
Cora??o da minha m?e vale ouro encanto fm e joalheria esmeralda.

09191
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

71847
M?nica Tainara Schmitz, Lajeado-RS, coloca minha m?e M?rcia Aparecida Matielli
Schmitz na promo do Dia Das M?es e a resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM, a
melhor do vale

94441
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Bom final de semana. Abra?os. Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

44299
Ol? aqui ? a Thaila De Conto! Sou de Encantado inscreve minha m?e Viviane Camini De
Conto na promo??o Cora??o de M?e vale ouro joalheria esmeralda e Encanto FM

51181
Bom dia, Adriano!Quero colocar a minha m?e,Cl?udia Andr?ia Fonseca,na promo??o:
cora??o da minha m?e vale ouro,uma promo??o da joalheria Esmeralda e Encanto
FM.Ass: Marco Ant?nio Bortoluzzi, Olarias, Lajeado.

13579
Oi ? o Erick Zacarias da SilvaQuero colocar minha m?e CLEONISE MARIA MENEGHETTI
DA SILVA na promo??o meu cora??o vale Ouro da joalheria esmeralda encanto FM
obrigado

52938
Boom dia, meu nome ? Tais Trojaike Lajeado e quero por minha m?e Marisa Trojaike na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro Joalheria esmeralda e encanto fm

25457
Franciele M?ller de Estrela quero colocar minha m?e Silvane M?ller na promo??o cora??o
da minha m?e vale ouro sorteado pela Joalheria Esmeralda e Encanto fm

69373
Oiii...Sou MARJANA BORSATTO quero colocar minha m?e LOIVA BORSATTO de
TRAVESSEIRO na promoc?o,MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E OTICA
ESMERALDA E ENCANTO FM.
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49457
Sou Rafaella Scheidt e Thiago Scheidt e queremos colocar a minha m?e Clarice Peroraro
participar da promo??o dos dia das m?es joaleria Esmeralda

76537
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

25325
Boa noite sou Marlei Rodrigues da Silva, minha m?e Nelci Birck da Silva, quero participar
da promo??o dos dias das m?es com Joalheria Esmeralda e Encanto FM,

68020
Bom dia Teta meu querido...tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na
promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM...
Obrigado Alexandre Scheibel de Lajeado...

77457
Boa tarde .Aqui ? o Vilson Jandir Stoorck de Lageado.Quero por a minha M?e na
promo?ao ,o cora?ao da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

00932
Oi m chamo C?tia Haas d Canudos do vale nome da minha m?e Irene Haas e quem t da a
j?ia o cora??o de ouro ? Encanto FM e Joalheria Esmeralda

47320
Sou Gustavo Rauber..quero colocar minha m?e... Denise Isolete Appel ...na promo??o do
dia das m?es...uma promo??o encanto e joalheria Esmeralda

79804
Bom dia nos cristian Agatha e julia de capit?o queremos botar nossa m?e graziela da silva
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.

24030
Boa tarde sou gabrielly Vit?ria kern quero colocar minha m?e Clarice kern na promo??o
cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria esmeralda

93915
Boa noite pessoal eu sou Ol?vio C?sar Pazini. De Roca Sales quero minha M?e Lorena
Pazini na promo??o da R?dio Encanto com Relojoaria Esmeralda! Gosto de todas as
m?sicas tocadas a? desejo a todos uma boa noite!

33597
Oi meu nome ? Bianca Bello Garcia Rodrigues, sou de Teut?nia e quero participar da
promo??o de dia das m?es da Encanto FM e joalheria Esmeralda. O nome da minha m?e
? Ereni Maria da Silva Bello.

68174
Eu vinicius windberg de lajeado,quero colocar a minha mae vanderleia scheibler,na
promocao de dia das maes da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

21959
Ketlyn de Morais schmitz lajeado rs Deise Tatiane dos Santos de Morais quem sorteia um
Vale joia de 1.500,00 para sua m?e jalheria Esmeralda e encanto

08328
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

39866
Charles Henrique suptitz de lajeado quero coloca minha m?e Permela Suptitz na
promo??o minha m?e vale ouro. E a resposta ? joalheria esmeralda e encanto

87774
Boa tarde sou o Bernardo zanus quero inscrever minha m?e Sandra Alves da luz pra
participar da promo??o cora??o de ouro da joalheria esmeralda e da r?dio encanto, somos
de sinimbu , abra?o pra todos os ouvintes da r?dio. Toca Lucas Luco ou a m?sica
perfeitinha

49082
OI Merilin boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

25174
Oi Tiag?o!! Tudo bem, aqui ? o Vinicius de Teut?nia, coloca minha m?e Sandra Beatriz
Horst da Costa na promo??o Encanto Fm joalheria Esmeralda

59622
Oi bom dia sou Mauri de roca Sales quero colocar minha m?e na promo??o minha Vale
Ouro Maria Terezinha de Medeiros relojoaria esmeralda e encanto FM valeu toca uma
m?sica da banda sentinela passarela

02712
Ol?! Quero participar da promo??o do dia das m?es!Eduarda Bergonci, Progresso, m?e
Luci Maria Bergonci! Resposta: Joalheria esmeralda e Enconto !

03921
Alex. ..Alexandre. .e alexsandro de capit?o queremos botar nossa m?e Adriana friederich
na promo??o das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda.
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94704
Bom dia, Adriano sou Ivanete Marin?s FeilLinke, Lajeado,Quero colocar minha m?e Maria
Noeli FeilL promo??o da Encanto e Relojoaria Esmeralda.Grande abra?os a vcs da nossa
querida r?dio Encanto.

37199
Bomm diaa.Sou LAERSON HENDGES quero colocar minha m?e LONE HENDGES de
CAPIT?O na promo??o MINHA M?E VALE OURO com JOALHERIA E ?TICA
ESMERALDA e ENCANTO FM.

17501
OI Tiagao boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

47643
oi Thiago ? a Cris couto de Lageado quero deixar o nome da minha m?e Rosa couto pra
participar da promo??o da encanto e relojoaria esmeralda

62656
Meu nome ? Vera Maria Teston de Progresso gostaria de por minha m?e Aldair da Silva
na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM

86874
OI Merilin bom dia.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

97100
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

39194
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

12200
Sou Elenice herrmann quero colocar minha m?e Maria Queiroz de Souza para participar
da promo??o minha m?e vale ouro com encanto e esmeralda sou de lajeado s?o bento

65120
Bom dia, r?dio Encanto, sou Ivanete Lajeado toca m?sica do Gustavo Lima.. quero
participar da promo??o dia das m?es da Relojoaria Esmeralda , minha m?e Maria Feil.

16652
Tiagao..boa tarde.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

13132
Filha Raissa KAUANY KAFER VIEIRA MAMAE LUCIANE ISABEL CRISTINA KAFER DE
ARROIO DO MEIO. MINHA M?E VALE OURO. JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO
FM

12441
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

06357
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

30054
Oi sou Graciane Magdantz de Roca Sales gostaria de por minha m?e Sibila Ermani na
promo??o do dia das m?es Encanto FM e Joalheria Esmeralda ,o cora??o da minha m?e
vale ouro.

05337
Oi sou Luis Fernando Fr?bel de Roca Sales quero botar minha m?e Graciane Magdantz
na promo??o do dia das m?es Encanto e Joalheria Esmeralda,o cora??o da minha m?e
vale ouro

28316
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

38401
Oi Marylin! Boa tarde!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott ????

13666
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

46342
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...
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29649
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

95425
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

54823
Ol? sou Jeferson Eckhardt de Arroio do Meio e quero inscrever minha m?e Ademilde
Eckhardt da promo??o da encanto FM e joalheria esmeralda

38948
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

57536
Boa noite Tiagao! Quero escutar a musica do Pinfloid. Coloca minha esposa Lenise Auler
na promocao do dia das Maes da joalheria esmeralda e encanto. Lajeado.

19501
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

33653
Oi bom dia sou a Fernanda Luiza Joris de imigrante quero botar minha m?e Marciane
Ivanete Marques Joris no sorteio da joalheria esmeralda e encanto Fm cora??o de m?e
vale ouro. Obg valeu encanto

94735
Boa tarde sou o Eduardo sulidario de encantado queria botar minha m?e na promo??o
minha m?e vale ouro da encanto fm e joalheria esmeralda minha m?e ? a leda sulidario

37002
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

57392
Bom dia Adriano.....tudo bem? Inscreve minha m?e Iracema Scheibel na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigado
Alexandre Scheibel de Lajeado...

23877
Ol?.. sou o Diego Fontanive de lajeado.. quero colocar minha m?e F?tima Fontanive na
promo??o vale ouro.. quem da ? joalheria esmeralda e Encanto fm

78397
Sou Igor fontanive de lajeado quero colocar a minha m?e F?tima Fontanive na promo??o
minha m?e vale ouro.. Quem da ? joalheria esmeralda e encanto fm

96586
Edirleine Freitas da Siva Encantado RS Francisca Freitas da Silva *Quem d? um vale-joia
de R$1500,00 para sua m?e? - Joalheria Esmeralda e Encanto

36077
Boa tarde! Aqui ? a Valentina Rodrigues da Silva de Arroio do Meio e quero participar da
promo??o do Dia das M?es da Joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e ? a Eliane
Rodrigues da Silva

43518
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto.fm e joalheria esmeralda vcs s?o top sou o Andrew
Henrique Nunes Jorge

13238
Eduarda thais scherer do Jardim do cedro quero colocar minha m?e Elaine loraine kollett
na promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

49209
Bom dia enconto M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s quero participar da
promo?ao do dia das m?es com com joalheria esmeralda e encanto minha m?e se chama
Iva de freitas de bela vista do f?o marqu?s de souza ??

55960
Boa tarde Encanto !!!sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria Esmeralda o nome da minha m?e ? Viviane Ott
????

09695
Leonardo Bergmann de canudos do vale e a Marli Bergmann quem sorteia um vale-joia de
R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto

86372
Oi quero colocar minha m?e na promo??o cora??o da minha m?e vale ouro e quem da
esse super presente ? ENCANTO FM E JOALHERIA ESMERALDA o nome a minha m?e
? Orvani Elauterio de Estrela, sou Darl?ia Carine Gay ??
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62317
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

39750
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

91709
Bom dia ,M?rcio Rech de Lajeado quero colocar minha m?e Del?zia Cruz na promo??o o
cora??o da minha m?e vale ouro ,Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

90634
Boa tarde encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott obrigada!
????

05376
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

58818
Boa tarde gente!!! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha
m?e vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

24494
Oi bom dia ? o Bruno zenatti gostaria de participar da minha m?e vale ouro o nome dela ?
Sandra zenatti encanto e joelharia esmeralda

35025
Bom dia, quero colocar minha m?e Evoni Back Wust na promo??o da m?es . Luciane
Carine Wust de Lajeado, Resposta Joalheria Esmeralda com Encanto FM.

14776
Bom dia ? andreia fagundes de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro Loreci fagundes joalheria esmeralda e encanto obrigado

19919
Sou Victor ricarttis minha m?e ,Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!

89848
Sou vit?ria de Borba minha m?e Vanessa ricarttis ,cidade de Lajeado ,tem um cora??o de
ouro, encanto FM e joalheria e ?tica esmeralda!!

30356
Oi gente quero colocar minha m?e Sandra valeria Resende Nunes na promo??o cora??o
de m?e vale ouro com encanto e joalheria esmeralda vcs s?o 10 sou andrew Henrique
Nunes Jorge

58868
Boa tarde ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e
vale ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ? 1000

47385
Bom dia! Quero participar da promo??o do dia das m?es... O cora??o da minha m?e vale
ouro! Promo??o Encanto FM e Joalheria Esmeralda!

49857
Boa tarde gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha mae vale ouro e quem
da o presente eh Encanto fm e loja Esmeralda. Sou Shauam Antony Eckert Siebra. E
minha m?e Evelin Emanuele Eckert de Lajeado.

92522
Boa noite encanto sou a Tain? dos santos de Lajeado p?em minha mae S?nia Friedrich na
promo??o minha m?e vale ouro da esmeralda e a encanto

42120
Oi eu sou a Djenifer de marques de Souza quero colocar minha m?e Rejane de Castro na
promo??o minha M?e Vale ouro ?tica esmeralda

86859
Ol? dia! Sou vit?ria Gabriela de Borba quero homenagear minha m?e VANESSA DE
F?TIMA RICARTTIS, A ENCANTO E JOALERIA ?TICA ESMERALDA!!!

73820
Boa tarde.Aqui ? o Vilson Jandir Storck quero por a minha M?e na promo?ao ,o cora?ao
da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

99512
Bom dia!! Sou Geovana Prates Kersting, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates.
A resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

10737
E a Francine Joris bota a minha m?e Renata Schneider de roca sales minha m?e vale
ouro patroc?nio encanto fm e joalheria esmeralda

52217
Bom dia Adriano !!!! Sou Laura Ott de Encantado e quero participar da promo??o do dia
das m?es da encanto FM e joalheria Esmeralda minha m?e ? Viviane Ott ????

96099
Sou Rafael Maziero de Colinas e quero participar da promo??o quem da mais j?ias pra
sua m?e, resp encanto FM e joalheria esmeralda, pra minha mae Fabiana Maziero...

46814
Sou joao vitor da rosa nascimento Queria colocar a minha m?e camila oliveira da rosa
nascimento na promo?ao da joalheria esmeralda e encanto fm
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95736
Bom dia ..sou Marcos Linke Links de S?o Bento..quero colocar minha m?e Anita Flores
linke na promo??o ?tica e relojoaria Esmeralda e encanto na promo??o quem da um vale
brinde de 1.500 reais

09338
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

96023
Bom dia ? Marcir Neitzke de arrio do meio gostaria de participar do sorteio minha m?e vale
ouro ADILES NEITZKE JOALHERIA ESMERALDA E ENCANTO ?SA PARCERIA ? 1000

51696
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

19034
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

82396
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

14014
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

74106
Al? incanto aqui ? Renato Franco coloca minha m?e Maria Livorno Rodrigues na
promo??o minha m?e vale ouro com joelheria esmeraldas

04649
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio.quero colocar ? minha esposa Beatriz
F. Kern na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto.

36936
Sou Franciele Dammann quero colocar minha m?e Andr?a Dammann na promo??o o
Cora??o da minha m?e vale ouro, da joalheria Esmeralda e Encanto FM

79482
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

63467
Bom dia encanto aqui ? a Nath?lia Cabral de Lajeado quero botar minha m?e Iraci Cabral
na promo??o da joalheria ?ticas esmeralda

61431
Sou Daniel Henrique de cruzeiro do sul Tenho 8 anos queria colocar minha m?e Joice Keil
na promo??o Resposta joalheria esmeralda e encanto FM

14507
Oii ? a julia Stacke e quero participar da promo o coracao da minha mae vale ouro , quem
da essa promo ? a encanto fm e esmeralda

81351
Boa tarde, ? Roberto Ledur de estrela, coloca minha esposa Jordana canan de lima na
promo??o do dia das m?es ,joalheria Esmeralda e Encanto, valeu abra

04356
Boa tarde !!??sou Viviane Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e
vale ouro da encanto FM e joalheria esmeralda minha m?e ? Edite Ferreira obrigada! ????

08599
Bom dia!! Sou Guilherme Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

40219
Sou Vin?cius windberg de Lajeado, quero colocar a minha m?e vanderleia scheibler na
promo??o da ENCANTO FM e JOALHERIA ESMERALDA!

51741
Eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio dos dias das m?es da joalheria esmeralda.obg

58457
Quero colocar minha m?e janice johner na promo??o minha m?e vale ouro abra?o
Janaina johner radio encanto e joalheria esmeralda

32742
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

93862
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

45317
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

06562
Merlin eu maria aler de cete anos querro clca minha mae Lenise auler de laj na prm o
coracao vale ouro cm a relogoaria esmeralda e a encanto.

93375
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

56054
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado
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58780
Oiii.Sou ALINE GODOY quero colocar minha m?e MARLISE GODOY de TRAVESSEIRO
na promo?ao MINHA M?E VALE OURO com JOALERIA ESMERALDA e ENCANTO FM.

89474
Oiii meu nome ? Nicolas Weber e quero colocar minha m?e catia Fernanda Weber na
promo??o coracao de ouro da joalheria esmeralda obrigado

02868
Quero participar da promo??o O cora??o da minha M?e vale ouro.Daniele fuhr de
estrela.Mae Dirci Maria fuhr. Joalheria esmeralda e encanto fm.?

54517
Boa tarde Merlin s? na faxina aqui e no som da encanto FM quero participar da promo??o
minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda e r?dio encanto FM m?e Ilse Miller ? a Jandira
Ruschel de Santa Clara do Sul bjs????

98813
E colocar minha m?e Clarice Becker. Lajeado na promo??o minha m?e vale ouro quem da
encanto FM e joalheria Esmeralda

98892
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

06214
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

81288
Oi encanto! Sou Let?cia Ott de Encantado e quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro da encanto FM e joalheria esmeralda! Minha m?e ? Viviane Ott de Encantado ????

20228
Bom dia!! Sou Gabriel Prates Reck, de Lajeado, minha m?e ? Cristina Dieter Prates. A
resposta da promo??o ? Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

55394
Promo??o dia das m?e o nome da minha m?e e Marlene Petry e o meu ? Kau? J?nior
hentges Radio encanto FM e joalheria esmeralda Arroio do Meio

24878
Bruna Moraes Spegiorini colocar minha m?e Scheila fabiane moraes spegiorini no sorteio
minha m?e vale ouro joalheria esmeralda encanto FM

13568
Boa tarde encanto sou a Tain? de Lajeado p?em minha m?e S?nia Friedrich na promo??o
do dia das m?es dos 1.500,00 da esmeralda e encanto

34876
Oi tudo bem? Inscreve minha m?e L?cia de Moraes Fumagali promo??o o cora??o da
minha m?e vale ouro. Da Joalheria Esmeralda e Encanto FM... Obrigada ?mily Moraes da
Rosa Ven?ncio Aires

88345
Oi M?rilin coloca a minha m?e Joseane Lassen Polis na promo??o o cora??o da minha
m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda, filhas Emily e Esther Polis, Lajeado ,
telefone 997441872 bjosss ????

74999
Oi sou a Djenifer Ta?s de Castro Busch de Marques de Souza quero colocar a minha m?e
na promo??o dia das m?es otica esmeralda quero ouvir Eduardo Costa olha a

49384
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

56350
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

53741
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

75189

Oi Boa tarde gostaria de me escrever na promo??o e minha m?e miga beb? ? pequena s?
podia ser ? encanto e joalheria esmeralda aqui ? a luciane Casagranda franchini ? minha
maezona?Maria Barrosi casagranda liga alegre caravagio mu?um telefone 051996073671
bjs e uma boa pascoa

96570
Jo?o In?cio Henz krein cruzero do sul quero escreve minha mae Josimeri Daiane Henz na
promo??o Encanto FM Joeleria Esmeralda

05483
??sou wellinton erick de Araujo padilha gostaria tambem como o meu irmao colocar o
nome da nossa mae na promocao da Esmeralda e encanto fm.Maria Julia de Araujo
padilha.998865541.lajeado

29313
Cleomar Avila de Lajeado colocar minha mae Ortenila Avila que o cora??o dela vale ouro
da promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto F M

99345
Bom dia Meu nome ? Ruan tenho 8 anos sou de Estrela quero coloca minha mam?e na
promo??o do dia das m?es joalheria Esmeralda e R?dio Encanto FM Nome da minha m?e
? Eliziane Queiroz da silva bjo p vcs n?s estamos sempre escutando a r?dio do
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35875
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

92720
Gustavo Junior Kocho Espindola de Lajeado quero por minha m?e Mara Regin
Kochpromo??o cora??o de ouro da joalheria Esmeralda e Encanto fm por que ela vale
ouro??

35017
Quero participar da promo??o das m?es...o cora??o da minha m?e vale ouro....uma
promo??o da encanto FM e joalheria Esmeralda....meu nome e Gustavo Rauber pra minha
m?e Denise Isolete Appel

94656
Eu Raffael Xavier de Aquino gostaria de inscrever minha m?e Fabiana Xavier na
promo??o do dia das m?es De Lajeado Esmeralda e Encanto FM

82195
O nome da minha minha e glaci FERREIRA e meu nome e ALEXANDRA FERREIRA O
cora??o da minha m?e vale OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO fm

37886
Oi quero colocar minha m?e Leila Pazini pra participar da promo??o dia das m?es. E
quem d? o presente ? joalheria esmeralda e Encanto FM... Ariella Pazini Viegas...

49173
Quero colocar minha m?e Rosa Formehl no sorteio, quem te da um present?o no dia das
m?es? A resposta ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm- Roseli Formehl -Lajeado??

81008
Juliana C. D. Quanz quero colocar minha m?e Neusa Algayer para participar da promo??o
Dia das M?es com Joalheria Esmeralda

36778
meu nome e thomas jeferson de castro so de lajeado nome da minha mae juliana fatima
da silva promocao relojoaria esmeralda e encanto fm

55387
Sou Francyele da Silva Nunes da cidade Guapor? nome da minha m?e ? Diolene da Silva
Nunes patrocinador Joalheria Esmeralda e Encanto

98855
Oi. Posso colocar o nome da minha ma? na promo?ao dia das ma?s. Ana Maria Deconto
de Mu?um. Res joalheria ESmeralda e encanto fm. Obrigado.Meu nome ? Elisabeth
casagrande

18066
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

75616
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

73461
Quero cadastrar minha esposa Camila Bettio de Capit?o na Promo?ao do dia das maes.
Quem da um vale j?ias e Otica Esmeralda e Encanto FM. John Lennon Martinelli

00494
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

89056
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

08338
Oi ? Nestor Henrique Kern de picada arroio do Meio quero colocar ? minha M?e ?rica Kern
na promo??o da Joalheria Esmeralda e R?dio Encanto

88840
Boa tarde, quero participar da promo??o minha m?e vale ouro Luciane Carine Wust de
Lajeado . Resposta joalheria Esmeralda com Encanto FM.

57722
Bom dia gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro sou Adriani Wust de
Lajeado. Resposta joalheria ESMERALDA COM ENCANTO FM

55430
Filhos: Arthur e Davi Bertoglio.... M?e: Renata Bertoglio....de Lajeado Cora??o da minha
m?e vale ouro. ?tica esmeralda e encanto fm

11464
Oi meu nome ? lucas k.squero colocar m mae na promocao coracao da minha mae
marilene Terto vale ouro joalheria esmeralda e rd encanto

30619
Jonathan Avila de Lajeado colocar minha Mae Keli na promo??o cora??o vale ouro da
Encanto FM relhojearia Esmeraldas

16977
Bom dia Adriano quero colocar minha m?e laini Schmitz bruinsma de Lajeado na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda,

16947
Sou Claudia Lidiane dos Santos moro em Teut?nia minha m?e Ant?nia Marlene pena dos
Santos encanto e joalharia esmeralda



Nome Nº Promocional Resposta

64266
Oi, meu nome ? G?ssica, coloca minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na
promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda

46290
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

16292
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

43229
O coracao da minha mae vale ouro! Willian bouvie mae Vanderleia de fatima bouvie
Encanto fm Joaleria e otica esmeralda dele dale tricolor

82166
Oi sou a Daviane Endler de Roca Sales quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria esmeralda e encanto fm

09013
Oi sou Daniele Endler de Roca Sales e quero escrever minha m?e Adelaidi Eckhardt para
o sorteio da Joalheria Esmeralda e Encanto FM

78247
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

76822
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

16134
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

25996
Oi aqui ? o Gabryel Soares de Lajeado e quero colocar minha m?e Jaqueline na
promo??o dia das m?es joalheria Esmeralda Encanto FM

72216
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

52912
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

81383
Ola sou Estela cristiane dos Santos de Forquetinha quero participar da promo??o do dia
das m?es da joalheria esmeralda e encanto fm em nome do meu filho Jo?o Pedro do
Prado.brigada

71072
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

70979
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

57000
Bom dia eu a francieli de cinco anos quero escr a miha mae lenise na prm minha mae vale
ouro coma relogearia esmeralda ea encanto .sou de lajeado.

46559
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

44440
Meu nome ? nelcindo Nunes de Oliveira quero participar d? promo??o minha m?e Vale
Ouro d? relojoaria s ?tico esmeralda coloca Franciele Ta?s da Silva Oliveira

57495
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

35615
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

52778
bom dia eu quero colocarminha esposa na promo??o dia das m?es cora??o da minha
m?e vale ouro com parceria da esmeralda e encanto fm

46335
Gostaria de participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Promo??o da
R?dio Encanto e Joalheria Esmeralda.

99671
Bom dia ! Sou Lisnei Juliano Winter de Teut?nia e nome da minha M@E ? Dalia Post
Winter . Promo??o da ?tica Esmeralda e Encanto FM

10501
Bom dia , queria participar da promo??o dos dias das m?es minha m?e vale ouro em
parceria com a rejoalheria Esmeralda e Encanto Fm.

20078
Bom dia , sou a Luciane Beatriz Feldens de Colinas tb quero participar da promo??o do
dia das m?es ?tica esmeralda . Liria Lammers no.e da mamis

21965
Oi Tiago quero colocar minha m?e Adelaide Royer na promo??o cora??o d m?e Vale
Ouro, d encanto e joalheria esmeralda, ? a Rosimeire Royer d canudos do Vale!



Nome Nº Promocional Resposta

32386
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

37055
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

38913
Bom dia kauane paulus de lajeado, coloca mamae marioli paulus na promo das mamaes,
encanto fm e joalheria esmeralda. Toca uma turma do pagode

96652
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

83346
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

55206
Bom dia ? Adriana dos santos de S?o Jos? do Herval quero colocar minha m?e na
promo??o das m?es joalheria esmeralda e encanto fm.obrigado 054 996217359.

39882
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

65512
Marcio miguel de borba / m?e Sirlei de borba : cidade lajeado promo??o quem da vale ?
Encanto e joalheria Esmeralda

64219
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch n promo??o do dia
das m?es da joalheria Esmeralda e encanto fm

18130
Bom dia teta ? o marcos capitanio de mu?um qero escrever minha m?e iraci capitanio n?o
promo??o joaleria esmeralda encanto fm aqele abra

42335
Patricia ang?lica wathier Da minha m?e - Maristela Alves Pereira Cruzeiro do sul -
Resposta - joalheria Esmeralda e Encanto

55427
Bom dia Eloi cossul de roca sales coloca minha m?e Ilone Cossul na promo??o minha
m?e vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm

34264
Oi sou Aline de Teut?nia. Quero colocar minha m?e Neide Fritscher na promo??o do dia
das m?es. Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

68332
Oi meu nome ? Ereni Maria Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e joalheria Esmeralda. N? da minha m?e ? Eva da Silva Bello

27644
Ivandro toniolo nome da m?e Ivone m. P.toniolo putinga rs que t? dando ? radio encanto e
joalharia esmeralda

87176
Quero participar da promo??o: ?Quem sorteia um vale-j?ia de R$ 1500,00 para sua m?e?
Resposta: JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

49716
Boa noite eu Ariae Souza Queria escrever minha m?e Ana leticia de Souza de Lajeado na
promo??o da ?tica Esmeralda com encanto efieme

98716
Oi encanto .. Sou Tatiane Sulzbach de fazenda vilanova quero colocar minha m?e na
promo??o da joalheria esmeralda e encanto FM minha m?e Maria Madalena Sulzbach

58156
Ooi aqui ? a Katieli da Silva Kollet quero colocar minha M?e Erenilda da Silva no sorteio
da Joalheria Esmeralda. Cidade: Arroio do Meio

06716
Oi meu nome ? Bruna Bello e quero participar da promo??o de dia das m?es da Encanto
FM e Joalheria Esmeralda.

45276
Oi Thiago aqui ? a Bruna Pechoto Wermann coloca a minha m?e Katia Eliane Pechoto na
Promo??o joalheria Esmeralda e a Encanto FM de Bom Retiro do Sul um beijo para todos
voc

02597
Gabriel Grave de Teut?nia, quero colar minha m?e Marlene Grave na promo??o, com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda

64211
Bom dia leonici bomm de lajeado coloca minha mae Teolina bom na promo?ao minha mae
vale ouro joaleria esmeralda e emcanto fm . manda uma musica pro meu noivo eloi cossul
de roca estamos matiando na escuta da encanto

80891
Maria Eduarda da Silva de Estrela, o cora??o da minha m?e vale ouro! promo??o Encanto
FM e relojoaria Esmeralda o nome da minha m?e ? Ivete Locatelli da Silva.

55375
Viviane Kunzler.MAE noely da silva lajeado Igrejinha Quem te d? um vale presente pra
sua m?e R:?tica esmeralda e ENCANTO FM
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10547
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

80563
eu Fernanda Luiza Joris quero botar minha m?e Marciane Ivanete Marques Joris no
sorteio da joalheria esmeralda cora??o de m?e vale ouro valeu encanto.

12313
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

87843
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

37697
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

26756
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

41352
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda minha m?e Maria Queiroz de Souza

21043
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

81962
Bom dia gostaria de participar da promo??o cora??o da minha m?e vale ouro com encanto
FM e joalheria esmeralda minha m?e Celita Grunewald eu sou Ol?via Grunewald somos
de Lajeado

81234
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila de Estrela, beij?o ??

46182
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

99364
Merlin eu neuriauler de laj querro escr a minha mae vale ouro a Silvia auler de lj na prm
relogearia esmeralda ea encanto.

01609
Oi meu nome ? St?fani Garcia e quero participar da promo??o de dia das m?es da
Encanto FM e j?aleria Esmeralda. Nome da minha m?e ? Ereni Maria Bello

33629
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

97224
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

29254
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

20806
Oii, gostaria de colocar a minha m?e Elena Heiermann na promo??o das m?es com
Encanto FM e Joalheria Esmeralda, ? a Camila Heiermann de Estrela, beij?o ??

46940
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

78962
Elenice herrmann de S?o bento lajeado quero participar da promo??o minha m?e vale
ouro com encanto e esmeralda

73246
Aqui ? a brenda quero escrever Min a mae ? Luciane Casagranda franchini liga alegre
caravagio mucum Esmeralda e Encanto FM

81559
sou Rafaella Scheidt e quero colocar a minha m?e Clarice Peroraro na promo??o de m?es
joalheria esmeralda somos de Encantado

54138
Oi Jonathan Avila gostaria de colocar minha mae na promo??o minha mae vale ouro
Relojoeira e Esmeralda Encanto F M

36935
Oi bom dia... Quero participar da promo??o dia das m?es... Quem d? esse presente lindo
? joalheria esmeralda... Leila Pazini bom retiro do sul

28415
Meu nome ? Roseli Teresinha da Silva. Sou de lajeado e a m?e ? Ad?lia Maria da
Silva.....resposta. Esmeralda e EncantoFM ????

34701
VIviane Vianini 51996168552-Arroio do Meio/RS M?e: Juraci Maria Santin Vianini
Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto FM.

02812
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio
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40729
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

35343
Ola eu maria auler querro escr a minha mae lenise auler de laj minha mae vale ouro com
arelogearia esmeralda ea. Encanto.

90656
ola quero coloca minha m?e Tatiane gon?alves na promo??o ,minha m?e vale ouro
,Relogioraria Esmeralda e Encanto fm , Dagner gon?alves ,Arroio do meio

85429
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

73040
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

17413
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

26782
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

99375
Sou Daniel Henrique Keil hanauer sou de cruzeiro do sul minha m?e Joice keil Resposta :
joalheria esmeralda e a encanto FM

08016
Bom dia encanto sou de estrela eu queria botar minha m?e para participa??o da
promo??o relojoaria Esmeralda Encanto FM nome da minha m?e Noracilda Alves da Silva
e o meu nome ? Adair

80640
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

45558
Quero participar da promo??o , o cora?ao da minha m?e vale ouro. Com a ENCANTO FM
, e a JOALHERIA ESMERALDA. Diego Nunes da Silva , minha m?e Cirlene Maria Nunes
da Silva.

07381
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

09532
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

47167
Boa tarde encanto !!!! Quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM
e joalheria esmeralda sou Laura Ott de Encantado e minha m?e ? Viviane Ott
obrigada!!????

41011
Ol? sou Adriana scheibel quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale Ouro,
com a joalheria Esmeralda e Encanto FM. Nome da m?e ? Idalina Schmidt. Bjs Meri

06756
Oi sou Eduarda Sauter ? quero botar minha m?e iliane Zanon na promo??o do dia das
m?es. Joalheria esmeralda e Encanto FM

76421
Oii quero colocar minha m?e Silvane Maria Alf na promo??o do dia das m?es, Encanto FM
e joalheria Esmeralda, Lovani Hilgert de Arroio do Meio...

61817
Oi sou Isadora Horn Severo de Lajeado e quero colocar minha M?e Carla Horn na
promo??o Joalheria Esmeralda e Encanto FM . 982560909

53696
Bom dia ?? Nara Bruxel quero colocar minha m?e na promo??o do dia das m?es Encanto
FM Relojoaria esmeralda Liana Majolo

04392
Oi encanto Vit?ria paludo Nova Brescia quero participa da promo??o do dia das m?es com
joalherias esmeralda e encanto FM m?e Viviane Paludo t 983117955

40779
Aqu? ? Alicia de Cruzeiro, coloca minha m?e Jaqueline Alves na promo??o dia das m?es,
relojoaria esmeralda.

07353
Vivi kerber m?e LEONICE kerber 51 995318715 Quem me da um presente do dias das
m?es joalheria esmeralda e Encanto FM. ?? Merlin
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77639
Oi Maiana!!! Boa noite! Quero participar da promo??o do dia das m?es da encanto FM e
joalheria Esmeralda sou Viviane Ott de Encantado e minha m?e ? Edite Ferreira ????

22339
Ortenila Avila de S?o Bento queria me colocar na promo??o meu coracao vale ouro
Relhojearia Esmeralda Encanto F M

31777
Boa tarde!!! Meu nome ? Manoel gostaria de que colocasse a minha m?e na promo??o da
joalheria esmeralda. Nome da minha m?e Sofia Muller do Nascimento

59274
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

53636
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

66479
EU ADRIANE DRESCH QUERO COLOCAR AMAMAE NO SORTEIO O CORASOM DA
MINHA MAE VALE OURO DA GOALERIA ESMERALDA COM A ENCANTO FM. E
PARESERIA SOU DE LINHA ESTEFANIA NOVA BRESCIA. ME COLOCA NO SORTEIO
DESDRGA AGRADESSO ATEMAIS.

62087
Tain? Mattuella de Imigrante, m?e Lizani Johann, quem da um vale joia para a m?e, ?
Joalheria Esmeralda e Encanto FM

01823
Oi....sou a Elizabeth pinheiro.minha m?e. E Ledoina pinheiro...promo??o encanto e
relojoarias esmeralda...minha mae vale ouro. .????

52744
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

79795
Naia de F?tima Ferreira da Silva, m?e Maria de Jesus Neto da Silva, r?dio encanto e
joalheria esmeralda

74863
Bom dia encanto. ..quero colocar minha m?e Maria Natalina de C. Faleiro na promo??o
joalheira Esmeralda e Encanto Fm....Maril?ia Faleiro. ..Ven?ncio Aires

70157
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

06577
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

68948
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

69533
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

14594
Oi ? a Raquel moreirade lajeado quero colocar minha m?e Marisa moreira na promo??o
joalheria esmeralda e encanto fm valeu sempre na escuta

49588
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

15091
Oi,quero por minha m?e Giseli Andr?a Bioeu na promo??o cora??o de m?e vale ouro.
Joalheria Esmeralda e Encanto FM. Giullia Bioeu Irga de Encantado

21976
Viviane Kunzler lajeado rs bairro igrejinha. Quem te d? um vale presente pra sua m?e
R.otica esmeralda e ENCANTO FM

62259
Juliano Quanz quero colocar minha m?e Claudete Quanz na promo??o Dia das M?es com
Joalheria Esmeralda

62987
ALEXANDRA FERREIRA, quero participar da promo??o O CORA??O DA MINHA M?E
VALE OURO JOALHARIA ESMERALDA E ENCANTO FM

38680
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

24805
Oiii bom dia ... eu sou a Clarice Correia de Cruzeiro quero participa da promo??o Joalheria
Esmeralda minha m?e vale ouro... nome da m?e idroilda Maria Correia ?????
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19574
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

43073
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

65585
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

26927
Bom dia z? e rafa.. sou Henrique coloca minha m?e na promo?ao coracao vale ouro..
joalheria esmeralda encanto fm Cleci maria corso da concei?ao se der toca timbre de
galo????

20712
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

87924
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

52148
Janei Muniz e Iraci Simoni de Roca Sales quero participar dos dias das m?es , com
Joalheria esmeralda e Encanto fm

52490
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

47199
Flavio wunsch d estrela minha m?e Doraci wunsch vale ouro quem da 1500 vale joias
joalheria esmeralda e encanto

05784
Quero participar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro. Com a Encanto FM e
Joalheria Esmeralda. Bruna Baronio de Mu?um

09287
Sou Thiago Scheidt quero cadastra minha m?e Clarice pegoraro sou de encanto e
joalheria esmeralda um abra?o boa pascoa

00151
Oi bom dia sou a Taty de estrela j? deu o sorteio da promo??o de dia das m?es da
joalheria esmeralda

20792
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

62032
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

79946
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

95656
Coloca a m?e Emira Maria Dutra de Arroio do meio na promo??o do dia das m?es da
joalheria Esmeralda e Encanto fm. Tbm quero concorrer ao kit da Encanto fm.Abra?o
Alexandre Luiz Dutra Arroio do meio

32189
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalharia
esmeralda

86524
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encantado e joalheria
esmeralda

64604
Bom dia quero colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro da encanto FM e
joalheria esmeralda. Minha m?e laini schmitz bruinsma. Tiago augusto bruinsma de
lajeado.

01722
Gostaria de por minha m?e Edi stroher de Souza na promo minha m?e vale ouro com
joalheria Esmeralda e ENCANTO FM aqui ? o Mateus Stroher de Souza

01119
Gostaria de colocar minha m?e Iraci Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

14193
Oi sou jeisimara Antunes quero colocar minha m?e no sorteio Minha m?e vale ouro
joalheria Esmeralda Encanto nome dela. Nelci Antunes

16814
O cora??o da minha filha vale ouro m?e dienefer de lima santos mora em teutonia
joelheria esmeralda e encanto
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23096
Teta ? o repolho toca surto de amor e p?e minha m?e iraci capitanio na promo??o joaleria
esmeralda encanto fm marcos capitanio de mu?um

73314
Ezequiel Francisco Vieira. Inelde fatima rodrigues de encantado. Resposta? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

79073
Oii aqui ? a Nicole coloca minha mam?e Noeli de souza na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda

17754
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

10889
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

60827
Naia Ferreira da Silva, de Encantado M?e Maria Neto da Silva ,r?dio encanto e joalheria
esmeralda

76475
Nome: Elizete Fachini Cidade: Capit?o Nome da m?e: Nilse Fachini. Resposta:
JOALHERIA ESMERALDA e ENCANTO

85693
Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. O nome da m?e ? Nelsi dullius Crueiro do Sul. E o nome da filha
? Tacia caroline dullius. Obrigado .??

81540
Gean Marcos schuck de Capit?o, o cora??o da minha m?e vale ouro, Encanto FM e
joalheria Esmeralda. M?e Isolde Schuck

64399
Promo??o O cora??o da minha m?e Vale ouro Quem d? um vale j?ia de 1500 ? a
Joalheria Esmeralda e Encanto Mathias Henrique Scherer - Lajeado e o nome da minha
m?e ? Veridiana Dreifke

37841
Bomm diaaa! Quero participar Promo??o Dia das M?es! Resposta: R?dio Encanto e
Joalheria Esmeralda!!!?? Nome da M?e e presenteada: Leonizia Diel quem est?
mandando: Ros?ngela Diel. Brigaduu!!!

34030
Meu nome ? Fernanda Sippel e quero colocar minha m?e na promo??o da Encanto junto
com a esmeralda. Nome dela ? Nadir Sippel

11599
Coloca a minha m?e Vera Maria Teston de Progresso na promo??o da encanto fm e
joalheria esmeralda. O cora??o dela vale ouro, ? a G?ssica quem manda??

52999
Oi, coloca minha m?e Vera Maria Teston, de Progresso na promo??o da encanto e
joalheria esmeralda. ? a G?ssica que manda??

20887
Bom dia gostaria de participar da promo??o o cora??o minha m?e vale ouro com joalheria
esmeralda e encanto FM. Meu nome ? Nat?lia Marmitt e minha m?e se chama Ol?via
Grunewald. Somos de Lajeado

43777
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

73792
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

82919
Quero participar da promo??o quem sorteio um vale j?ia de 1.500 pra sua m?e? Joalheria
esmeralda e encanto minha m?e dercila Ferreira da rosa ,e eu sou Estela Francisca da
rosa de arroio do meio

23724
Oi meu nome ? jeismara quero participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria
Esmeralda e a r?dio Encanto nome da minha m?e Nelci Antunes de Teut?nia bairro
Canabarro

15109
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

10249
Gustavo Espindola de lajeado quero por minha m?e Mara Regina Koch promo de joalheria
esmeralda e encanto fm

34054
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM meu nome ? Gilmar Teston de Progresso
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16832
Coloca minha esposa Vera Maria Teston na promo??o cora??o de m?e vale Ouro
joalheria Esmeralda e Encanto FM

11369
Boa tarde, quero perticipar da promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria
Esmeralda e Encanto.

48247
Oi sou laura brembatti quero partisipar da promosao minha mae vale ouro da joaleria
esmeralda e encanto sou de doutor ricardo A mae leodete brembatti

34465
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

21562
Boa tarde ? a Gabriela Rotta gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda o nome dela Dora Angelina. Somos de Lajeado. Obrigada ??

12719
Daiana jesecleide Kraemer de Lajeado ..minha m?e Eli Kraemer na promo??o joalheria
Esmeralda e encanto FM

20549
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

60754
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

30473
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia De F?tima Ferreira da Silva. Joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

31439
Bomdia merlin eu ana auler de laj querro escr a minha mae vale ouro com arelogearia
esmeralda ea encanto.

19521
Oi, gostaria de colocar minha m?e Hedi M?ller na promo??o da Encanto FM e joalheria
esmeralda, Claudete Lenhardt de Forquetinha

91301
Jennifer Ariele Bender , Lajeado-rs, nome da m?e Fernanda Fabiana Bender Joalheria
Esmeralda e Encanto ????????????

07914
Gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro com Encanto Fm e Joalheria
Esmeralda pois sou m?e de dois anjos . Isabel Cristina Schmidt DE LAJEADO. 985963937

05214
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

72841
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

72314
ol?!!! Quero participar da promo??o Minha m?e vale Ouro. A resposta ? Joalheria
Esmeralda e Encanto FM. Sou o Jonas Henrique Gossmann de Canabarro Teut?nia e
minha m?e ? Andr?ia Gossmann.. Grande abra?o.

43056
Oi gostaria de colocar minha m?e na promo??o, coracao de m?e vale ouro Joalheria
esmeralda e encanto ,ela ? dercila f da rosa ,eu sou Estela de Arroio do meio

06871
Ta?s Maria Schaurich de Teut?nia Quem vai dar esse present?o ? a encanto e ?tica
esmeralda Nome da m?e Neusa Maria Schaurich

83914
Quero colocar a minha m?e na promo??o minha m?e vale ouro encanto FM e joalheria
esmeralda.

86683
Coloca minha m?e Aldair da Silva na promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria
Esmeralda e Encanto FM.

59871
Oi quero participar da promo??o cora??o de m?e vale Ouro da encanto e joalheria
esmeralda sou Clarice kern e minha m?e ? Maria Eva da Rosa Silva somos de lajeado

04802
Boa tarde ? a Dora almansa .queria colocar minha mae na promocao da joalheria
esmeralda nome dela Dirce goncalves almansa . Sou do montanha lajeado

30461
? a Daniela Martins Pereira, quero colocar minha m?e na promo??o da Joalheria
Esmeralda, minha m?e Eva Martins Pereira.

33664
Oiiisou a Naty estrela Quero participa da promo minha mae vale ouro joalheria esmeralda
Valeria Regener Theisen

87722
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e relojoaria
Esmeralda , sou a Kamily e minha m?e ? Janete Seidel de Alto Conventos Lajeado

54186
Bom dia queria participar d promo?ao d dia das maes cm encanto fm e joelharia
esmeralda nome d minha mae e Neudir caussi emeu marcia
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03113
Oi quero por minha m?e na promo??o do dia das m?es da Encanto FM e Joalheria
Esmeralda... Nome da m?e: Grasiela Salton Ames quem pede ? a filha:Thavany Luiza
Salton Ames de: Capit

64435
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda,
Encanto FM, meu nome ? M?rcio Valdir Ohlweiler, o da minha m?e ? Marlene Sprandel
Ohlweiler, de Teut?nia, obrigado.

37167
Boa noite, gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda
Encanto FM meu nome ? Rafaela Vit?ria Almeida Ohlweiler, o da minha m?e ? Cleusa
Almeida Ohlweiler, de lajeado, obrigada

19663
E quero participar da promo??o cora??o de m?e vale ouro da joalheria e ?tica esmeralda
e R?DIO encanto Fm. O nome da minha m?e ? Sonia Daltoe e o meu ? vit?ria Daltoe de
capit

75804
Livania Meotti De Mu?um Queria presentear minha m?e deonesta com joalheria
esmeralda e encanto fm

85415

Bom dia Deise Cruzeiro do Sul quero participar promo??o dias das m?es e loja esmeralda
. M?E tr?s letras que devine dedica??o ,amor ,carinho e um amor incondicional dedico a
minha m?e Maria Zalete da Silva so descobrimos o valor de uma m?e quando geramos
um filho tmb sou m?e minha filha Melissa Scheibel tmb faz quest?o que eu participo da
promo??o porque mere?o.encanto melhor r?dio do Vale .

53310
Quem da um vale J?ia de R$ 1.500,00 para a minha m?e ?: ENCANTO E JOALHERIA
ESMERALDA !!

10270
Thomas Jeferson de castro De lajeado m?e Juliana fatima da Silva Relojoeira esmeralda e
encanto fm

66030
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

30820
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

67733
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

96503
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

87254
Ooi quero participar do sorteio de dia das maes com encanto fm e joalheria esmeralda, pra
minha mae elenice bortoncello??

87805
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

70174
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

92469
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

60646
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

35526
Boa tarde, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ? todos os pintores e ao
pessoal da r?dio, filho Jordan Neumann.

67518
Quero participar da promo??o cora??o bda minha m?e vale ouro com joalheria esmeralda
e encanto .... nome da m?e Sandra Tem Pas de Forquetinha filho Vitor Gabriel Pas

26404
Lilian Cerveira de Estrela 981070417 promocao dia das maes tbm joalheria esmeralda e
encanto ...mae salete marques
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22210
Bom dia Encanto queria botar a minha m?e na participa??o de da relojoaria Esmeralda
Encanto FM nome da minha m?e no Cacilda Alves da Silva e o meu nome e Adair de
estrela

27390
Bom dia enconto quero participar da promo?ao do dia das m?e com joalheria esmeralda e
encanto. M?rcia de Freitas de bela vista do f?o marqu?s ??

31207
Bom dia...quero participar da promo??o minha m?e vale ouro..com joalheria esmeralda e
encanto... Ana paula schuster rodrigues e mam?e Claudete Schuster de Estrela

52671
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

18929
Nome Tamara Ferreira do Nascimento, m?e Naia Ferreira da Silva. Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

06857
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda Pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

64167
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

21761
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

01335
Sou Clarise pegoraro e queria colocar minha m?e Silda pegoraro joalheria esmeralda sou
de Encantado

41425
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

47097
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

86751
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das m?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, pra m?e Nedir Neumann, dos filhos Jonathan e Jordan Neumann, Estrela.
Mandar um abra?o ? todos da r?dio e ouvintes da Encanto FM.

57368
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

93730 Oi eu sou a Bianca e queria participar do minha m?e vale ouro relojoaria esmeralda

88188
Bom dia, gostaria de participar do sorteio do dia das M?es, da Joalheria Esmeralda e
Encanto FM, m?e Nedir Neumann, filho Jordan Neumann, Estrela. Mandar um abra?o ?
todos da Borracharia Fullber pneus.

61463
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

57269
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

50448
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

48717
Aline Fronchetti Mu?um M?e: Sirley Brino Fronchetti Resposta: Joalheria Esmeralda e
Encanto FM.

45074
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

20623
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

41187
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires
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05721
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

63113
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

76713
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

73240
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

89517
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, com a Encanto fm e joalheria
Esmeralda.Sou a ?rica Lauermann minha m?e ? a Micheli de Freitas,somos de Ven?ncio
aires

00630
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

51595
Quero participar da Promocao o coracao da minha mae vale ouro Joalheria esmeralda e
encanto Fm

61684
Quero participar da promo??o MINHA M?E VALE OURO.EMCANTO FM E JOALHERIA
ESMERALDA.NOME DA M?E: MARCIA ROHR. ? ALAN LINCK DE ARROIO DO MEIO

39654
?Quem d? um vale-joia de R$1500,00 para sua m?e?? RESPOSTA: Joalheria Esmeralda
e Encanto.

58452
Ol? gostaria de participar da promo??o minha m?e vale ouro, joalheria Esmeralda Encanto
FM meu nome Cleusa Almeida Ohlweiler da minha m?e Irene de Almeida, Lajeado.??

25852
Bom dia .....o cora??o da minha m?e vale ouro...encanto FM e joalheria Esmeralda v?o
dar esse present?o pra minha m?e...sou Gustavo Rauber de Lajeado pra minha m?e
Denise Isolete Appel...

61415
Coloca minha m?e na promo??o de dia das m?es, a resposta e joalheria esmeralda.
Minha m?e se chama Maria Olivia de Almeida

29746 ?Quem sorteia um Vale-Joia de R$ 1.500,00 para a sua m?e? Joalheria esmeralda e
encanto

27188 Quero participar da promo??o dos dia das m?es, patroc?nio relogiaria Esmeralda.

02840
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic. Canoas. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

76844
Quero participar da promo MINHA MAE VALE OURO!!!!!! ???? Joalheria Esmeralda e
Encanto Fm.

13939 Boa noite, minha mae leodete maria brembatti vale ouro, joalheria esmeralda e encanto.

97575
Quero participar do sorteio de dia das m?es da encanto e joalheria esmeralda. Sou a
Jaqueline Cordeiro e minha m?e ? Elisabeth Riefel. Somos de Lajeado

34212
Erik milani coloca minha m?e na promo??o da encanto fm e joalheria esmeralda sabrina
milani de lajeado

Maria Eduarda da Silva de Estrela 07669 O cora??o da minha m?e vale ouro! Promo??o Encanto FM e relojoaria Esmeralda

58341
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bruna
Elisa Mallmann. Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

22400
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Camila
mallmann claic nome da m?e. Filho Jo?o mallmann claic. Canoas

69133
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e encanto fm e joalheria esmeralda. Bernadete
v.mallmann.Estrela. Nome da m?e THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela

15610
Oi Merlin coloca a minha filha Esther Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

72849
Daniel Lu?s Gall Pereira Lajeado Adilce gall Resposta: joalheria esmeralda e ncanto FM
??????

17850 Boa tarde gostaria de colocar minha m?e na promo??o da Joalheria Esmeralda



Nome Nº Promocional Resposta

60685
Bom dia ..quero colocar minha mae no sorteio do kit da joalheria
ESMERALDA...ab?s.claudete de sao bento..

93472
Bota minha mae no sorteio do dia das mae .sandra maria bizarro. Esmeralda e encanto.
Flavio.

59038
Oi Merlin coloca a minha filha Emily Polis na promo??o da ?tica esmeralda , mam?e
Joseane Lassen Polis , Lajeado , telefone 997441872 ???? bjs migless

66407
Queria participar da promo??o minha m?e vale ouro da relojoaria esmeralda...nome da
minha m?e ? Josefina Secco somos de Il?polis

56585 Samuel Carlos Kern e Valdeci Kern Lajeado. Encanto e joalheria esmeralda

39647
QUEM D? UM VALE-JOIA DE R$ 1.500,00 PARA A SUA M?E? JOALHERIA
ESMERALDA E ENCANTO Raquel Cristini Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?E: Eloisa
Rosana Ulsenheimer

46102
Quem d? um vale-joia de R$1.500,00 para a sua m?e? Joalheria Esmeralda e Encanto FM
Fernanda Francieli Ulsenheimer Cruzeiro do Sul M?e: Eloisa Rosana Ulsenheimer

34675 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

40278
Quero participar da promo?ao minha m?e vale ouro , joalharia esmeralda e encanto fm ,
Leonara valin ,Mu?um

66827 Quem da um vale-joia de 1.500 reais para sua m?e ? Joalheria Esmeralda e Encanto Fm..

86270
Bom dia quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo bjs

01963
Bom dia!Quero participar da promo??o da Encanto e joalheria Esmeralda nome da minha
m?e Eliza Maria Fabris Figueiredo meu nome Jaqueline Fabris Goncalves de Nova
Br?scia obrigada bjs ??

06481 Caroline Kappes Lajeado Lisane Kappes Resposta: Joalheria Esmeralda e Encanto Fm ??
44723 Flavio bizarro de Estrela.sandra maria bizarro..joalheria esmeralda e encanto fm. Abra

27815
Quero participar da promo??o dia das m?es..com Joalheria Esmeralda e Encanto... M?e
Ana Paula Schuster Rodrigues e filha Thaila Cristina Rodrigues de Estrela

67896
Oii, quero participar da promo??o dia das m?es joalheria esmeralda. Sou Ana Paula Haas
Renner de Westfalia. Minha m?e Sigrid Juliana Haas.

74469
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

51313
O cora??o da minha m?e vale ouro encanto Fm e joalheria esmeralda sou a Vanda turatti
de Encantado quero escrever minha m?e Jurema MARIA RUSIM TURATTI.

68943
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

85526
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

76613
Meu Nome ? Ot?vio Pedroso Minha M?e Vale Ouro Joalheria Esmeralda E R?dio Encanto
FM, Rosilene Alvariz, Roca Sales (51) 984168646

07927
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS

45746
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

42264
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

80776
Promo??o O cora??o da minha m?e vale ouro com Joalheria Esmeralda e Encanto FM -
Charles Edu Saatkamp pra m?e Mariene Saatkamp de Estrela-RS Cel 980281884

63597 Cora??o da minha m?e vale ouro encanto FM e joalharia esmeralda

02950
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
THEREZINHA CAYE VOGNACH. Estrela. Bernadete v.mallmann.Estrela

74248
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Nome da m?e
Bernadete vognach mallmann estrela. C?sar Augusto mallmann. Estrela



Nome Nº Promocional Resposta

22635
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Camila m.claic.canoas.
Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

69357
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Jo?o mallmann claic.
Canoas. Nome da m?e Camila Mallmann Claic. Canoas

30834
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda. Bruna e.mallmann.
Estrela. Nome da m?e Bernadete vognach mallmann estrela

58387
Oiii quero participar da promo??o Encanto e joalheria Esmeralda Iv?nia Pinto Minha m?e ?
Iva Pinto Lajeado

09005
Oi teta me p?em na promo??o dia das m?es da joalharia esmeralda e encanto FM ?? ?
Ana Paula Dalmoro de jacarezinho encantado

76937
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

93062
Oi sou Ivani, quero participar do sorteio da jualeria esmeralda e encanto FM minha m?e ?
Neusa do Nascimento Lopes

49284
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani -Lajeado

43764
Quero participar do dia das m?es, promo??o Relojoaria Esmeralda e Encanto. Minha m?e
chama-se Doralina. Ivani Bender Cogo -Lajeado

51247
Cora??o da minha m?e valeu ouro, encanto fm joalheria esmeralda. Nelsi cecilia
mallmann....... mariano mallmann, Lajeado ....

50246 Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro: Joalheria Esmeralda e Encanto.

24056
Sorteio dia das m?es. Quem da o presente e joalheria esmeralda e encanto fm. Nome da
m?e Bernadete vognach mallmann estrela. Filho C?sar Augusto mallmann. Estrela

18143
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm .Enzo
Gabriel muhl,m?e Daniele fuhr

98526
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro, joalheria esmeralda e encanto fm.Joao
Miguel muhl,m?e Daniele fuhr

34066
Oi quero participar da promo??o da ?tica e joalheria Esmeralda meu nome ? Suelen
Guarnieri

88880
Promo??o o cora??o da minha m?e vale ouro:Joalheria Esmeralda e Encanto. Sou Bia
Schossler Gerhardt. Boa Uni?o Estrela. Minha m?e ? Daniela Cristina Schossler. Estrela.
Obrigada

03010
O cora??o da minha m?e vale ouro Parceria Joalheria Esmeralda e Encanto FM Meu
nome ? D?bora Andr?a Pellenz e o nome da minha m?e ? Clari Tillwitz De Estrela

57192
quero participar da promo??o encanto e joalheria esmeralda o cora??o da minha m?e vale
ouro.mae Cassiane gasparini quem manda gabrieli knob de encantado

35366
Gostaria de participar da promo??o da relojoaria esmeralda MEU nome ? Marcos Linke
Nome da minha m?e Anita flores linke

79624 Patricia hunning estrela sirlei da rosa joalheria esmeralda encanto

25370
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

26111
Quero colocar minha m?e no presente da joalheria Esmeralda e na Encanto FM minha
m?e vonira grabin ? o laercio do bairro comventos

24069
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

88968
Quero participar do Vale presente da joalheria esmeralda Sou a Ketlyn de Morais schmitz
m?e Diese Tatiana dos Santos de Morais

29062
Quero participar da promo??o da ?tica joalheira esmeralda, encanto FM. MInha M?e Vale
Ouro. Sou Robinson Krumenauer d marques e minha m?e ? Ivete Auler Krumenauer

98318
Quero participar da promo??o das m?es Joalheria esmeralda e a encanto FM Sou Joice
Keil de cruzeiro do sul

11603 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
98420 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM



Nome Nº Promocional Resposta

29152
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

69990 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
06089 E quem da esse presente pra gente ? a joalheria Esmeralda e Radio Encanto Fm ????

63053
Gostaria de particar no sorteio da encanto mais Esmeralda.Sou Maria Julia de Araujo
padilha.lajeado.

56709 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
49853 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
42386 promo??o do dia das m?es da ?tica e relojoaria esmeralda e Encanto FM
07957 Quem sorteia uma joia de 1500 reais ?joalheria Esmeralda e Encanto FM

00100
Boa noite. Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto. M?e Aracy
Rodrigues, filha Andr?a Rodrigues Cruzeiro do sul

66442
A? Tiagao queria botar minha m?e na promo??o esmeralda e encanto . Sandra Maria
bizarro.valeu

87020
Quero parcipar da promocao encanto e ?tica esmeralda do dia das m?es Minha m?e e
Evanilda de F?tima Ferreira 998408895 eu sou Luciana Ferreira meu numero e
980546281

18243
Promo??o cora??o de m?e vale Ouro joalheria Esmeralda e Encanto FM minha m?e
Aldair da Silva. Vera Maria Teston de Progresso

64968
Cora??o da minha m?e vale ouro, joalharia Esmeralda e encanto fm . Vanice greisang......
Benjamin griesang mallmann

21087
Quero participar da promo??o relojoaria Esmeralda e Encanto FM . dias das M?es, meu
nome Ivani Bender Cogo-Lajeado

07123 Sou de Lajeado Felipe Durand relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha

24098
Quero participar sorteio kit Joalheria Esmeralda Marlise p m?e Nair Encatado Esmeralda e
Encanto FM

64316 Ol? quero participar do sorteio da Esmeralda dia das M?es..

50174
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

03722
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

48163
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

93468
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues filha
Andr?a Rodrigues Cruzeiro do Sul

29092
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Aracy Rodrigues genro
Reinaldo Rodrigues de Souza

74275
Minha m?e vale ouro pra joalheria esmeralda e r?dio encanto m?e Andr?a Rodrigues
marido Reinaldo Rodrigues de Souza

17537
Minha mae vale ouro da joalheria esmeralda e Encanto Fm nome da minha mae Cacilda
Borba Alvariz. Roca Sales RS

18060 Coloca minha m?e na promo??o da esmeralda.

03337
Minha m?e vale ouro! Joalheria Esmeralda, Encanto FM, Priscila Elisabeth da Silva Pedro
Henrique Berro Lajeado

15855 Minha M?e vale ouro. Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado

29664
Promo??o Encantofm e joalheria Esmeralda. Meu nome ? Gustavo Bazanella e minha
m?e ? a Lisa Bazanella. Valeu.

45007
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (esposa) Andrea Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

99655
Minha m?e vale ouro joalheria Esmeralda. M?e (sogra) Aracy Rodrigues sou Reinaldo
Rodrigues de souza

09183 Minha m?e Vale Ouro joareia esmeralda Ana Cristina verruck da Silva



Nome Nº Promocional Resposta

51097
Minha M?e vale ouro Joalheria Esmeralda e Encanto FM Lajeado Pedro H. Berro Priscila
Elisabeth da Silva

62708
Resposta:Encanto e joalheria Esmeralda. Mam?e,Jurema Ferreira Frohlich Sou Juliana
Ferreira Frohlich Promo??o dia das M?es..

65893
Encanto e joalheria Esmeralda minha m?e Franciele Rutzen de Teut?nia me chamo
Manuella Rutzen da Silva

00951 Encanto e joalheria esmeralda
05095 R: joalheria esmeralda e encanto

01051
Relojoaria esmeralda e encanto FM m?e Jussara Teresinha zvirtes Felipe Durand de
Lajeado

71537 Joalheria esmeralda e encanto fm
60871 Joalheria esmeralda e encanto fm
19294 Joalheria esmeralda e encanto fm
81958 Joalheria esmeralda e encanto fm

26417
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

51315
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

06056
Joalheria esmeralda e encanto fm Ana Fl?via Schroeder Fagundes de venancio aires e
minha m?e ? Maria Carolina Schroeder

90734 Joalheria esmeralda e encanto


