
Nome Nº Promocional Resposta

31293
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

07927
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

96095
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

75072
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

48965
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

11919
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

26574
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

25166
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

39440
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

12317
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

83773
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

82070
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

91023
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

45490
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

38170
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

13719
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

27017
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

96829
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

96642
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

33444
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

36696
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

02543
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

31283
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo
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12005
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

37808
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

86180
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

22225
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

38137
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

77965
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

64875
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

45092
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

09259
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

72802
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

41187
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

84331
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

21768
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

53107
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

10905
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

46935
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

92548
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

23223
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

30708
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

74618
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

14247
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.
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76199
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

12788
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

27966
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

03216
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

09618
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

24609
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

36661
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

46314
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

27152
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

67944
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

58320
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

64961
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

54125
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

80546
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

03099
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

32091
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

45421
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

48191
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

41350
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

18223
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

89379
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

25681
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.
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39992
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

42487
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

36587
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

86927
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

35035
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

59811
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

17635
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

09653
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

74058
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

93835
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

22441
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

02025
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

97052
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

32059
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

26634
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

33713
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

78374
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

53787
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

01658
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

36694
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

18749
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

55783
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

17240
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu
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21848
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

87874
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

62661
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

70040
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

29224
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

80885
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

59419
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

54906
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

20877
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

01906
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

91494
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

07804
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

36941
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

51306
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

25440
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

46595
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

25364
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

19276
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

69037
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

27390
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

16328
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.
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01097
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

54025
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

50042
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

79471
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

07813
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

51700
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

16166
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

26562
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

07483
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

33407
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

48411
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

95358
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

96068
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

18451
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

24583
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

76954
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

77870
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

79490
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

97831
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

79777
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

70984
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

05636
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

16719
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado



Nome Nº Promocional Resposta

22291
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

31077
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

63314
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

47656
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

50354
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

32352
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

75046
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

66682
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

33449
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

29072
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

16724
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

12920
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

36885
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

68424
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

29087
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

63447
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

75908
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

62494
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

11858
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

71267
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

58563
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia



Nome Nº Promocional Resposta

30310
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

95850
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

35517
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

08181
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

75341
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

33349
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

87958
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

46326
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

38986
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

04678
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

68617
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

70064
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

67993
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

16273
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

20418
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

00345
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

91320
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

87100
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

33795
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

20392
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

03825
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

46715
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela



Nome Nº Promocional Resposta

57277
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

72250
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

75803
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

20725
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

48158
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

38297
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

32584
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

19426
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

96860
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

62894
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

15277
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

32378
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

71075
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

90618
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

65727
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

59034
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

36944
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

04713
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

63712
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

05561
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

74777
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

31706
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado
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21835
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

95195
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

32052
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

13155
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

82296
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

65847
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

33547
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

86122
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

12563
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

90824
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

58372
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

88366
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

11549
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

06531
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

26663
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

44133
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

25957
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

23524
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

07028
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

41234
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

55902
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os
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78103
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

31853
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

21630
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

37137
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

68797
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

26344
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

00850
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

74359
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

01122
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

32557
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

96194
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

96317
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

64609
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

09349
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

78614
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

30457
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

42897
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

64736
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

43020
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

33721
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

23109
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

31386
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

45271
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado
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29640
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

58050
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

89405
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

55598
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

81575
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

96433
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

96833
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

37477
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

74537
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

28686
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

59108
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

11675
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

97484
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

85452
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

12526
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

71843
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

86574
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

45083
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

68038
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

82892
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

09693
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

77388
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !



Nome Nº Promocional Resposta

61507
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

40150
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

20285
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

26244
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

83171
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

54007
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

49353
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

14557
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

99278
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

78993
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

72608
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

88684
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

34591
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

54183
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

85117
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

31424
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

91661
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

59655
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

60111
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

50769
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

71330
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

57595
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela



Nome Nº Promocional Resposta

36221
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

83856
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

29439
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

22796
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

28940
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

97478
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

05688
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

38633
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

74866
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

67195
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

78784
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

95152
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

93439
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

61955
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

49159
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

42793
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

76513
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

48438
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

21786
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

49121
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

37122
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

56378
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova



Nome Nº Promocional Resposta

03304
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

22240
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

87803
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

94966
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

81896
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

47914
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

45735
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

53226
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

05510
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

81957
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

37083
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

34949
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

04753
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

66023
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

32428
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

10442
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

04657
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

07294
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

77638
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

83441
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

02447
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.



Nome Nº Promocional Resposta

71077
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

45397
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

51606
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

13871
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

21911
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

00045
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

35657
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

71032
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

37167
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

92036
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

74337
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

59408
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

79839
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

69303
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

41304
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

27754
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

15039
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

94531
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

33265
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

96996
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

31614
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

68215
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado
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01750
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

97637
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

00643
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

12192
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

02294
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

07937
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

89830
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

85736
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

10385
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

60908
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

31134
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

61991
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

74779
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

53045
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

62036
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

10437
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

24078
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

99204
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

02473
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

98416
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

58613
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

82313
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,
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67720
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

99917
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

10068
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

82759
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

94448
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

43333
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

79756
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

26062
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

11548
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

81506
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

23700
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

12191
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

93698
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

25995
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

20129
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

83529
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

11731
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

30514
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

44437
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

42866
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

92506
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

19217
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??



Nome Nº Promocional Resposta

95911
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

54542
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

29654
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

19990
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

53747
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

32128
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

18406
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

12360
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

14442
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

86126
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

12278
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

24510
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

68885
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

06726
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

67843
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

48642
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

32789
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

79392
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

30148
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

56490
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

91584
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

23847
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada



Nome Nº Promocional Resposta

82485
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

11713
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

07376
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

94216
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

42228
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

51814
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

34734
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

71031
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

32994
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

89277
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

00686
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

52984
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

43025
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

32814
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

71391
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

55385
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

47256
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

57517
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

67664
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

71767
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

26403
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .



Nome Nº Promocional Resposta

74391
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

39611
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

75045
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

07180
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

19003
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

05194
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

63670
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

10587
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

29041
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

46156
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

22301
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

36418
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

40373
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

64530
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

88232
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

77456
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

99265
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

59264
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

10450
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

88542
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

59950
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

63435
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado



Nome Nº Promocional Resposta

31568
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

92765
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

34827
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

86954
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

40021
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

92344
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

54618
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

11788
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

18748
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

29009
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

51399
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

93794
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

36189
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

70403
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

98988
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

99860
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

80990
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

28029
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

46016
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

03292
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

64447
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

86389
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

67822
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????



Nome Nº Promocional Resposta

52680
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

63846
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

67087
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

11944
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

74297
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

55630
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

71894
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

37732
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

87198
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

64659
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

72560
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

74152
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

04681
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

64904
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

28770
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

16470
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

83653
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

57779
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

67870
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

77447
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

93969
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul



Nome Nº Promocional Resposta

38273
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

76435
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

93830
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

19264
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

04465
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

39847
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

22557
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

68913
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

26237
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

90379
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

21593
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

90083
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

57467
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

33538
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

64380
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

13097
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

05433
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

02113
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

00296
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

70092
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

74673
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

74449
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

74774
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo
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39578
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

03220
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

91244
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

23231
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

60999
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

59115
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

00678
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

54969
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

97388
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

77114
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

48800
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

16653
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

81579
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

88648
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

39210
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

50492
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

14885
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

29590
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

72086
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

04969
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

87057
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.
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05624
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

69350
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

00155
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

11057
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

71464
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

00451
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

81150
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

46137
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

74900
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

55925
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

85716
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

78120
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

47170
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

08948
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

39120
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

06285
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

09626
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

94090
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

03674
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

86740
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

42891
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

20328
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.
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68320
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

31539
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

59538
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

18813
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

46425
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

89129
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

90899
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

51395
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

76187
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

96524
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

20745
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

76342
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

07582
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

92209
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

76794
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

88733
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

38347
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

51695
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

44658
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

24064
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

29816
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

91828
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

33012
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu
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68937
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

98114
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

42639
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

63028
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

01788
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

29379
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

05919
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

22116
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

97700
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

37458
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

81655
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

16513
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

83884
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

70785
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

07413
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

35279
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

46972
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

03937
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

56025
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

23315
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

11520
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.
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48235
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

00109
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

00253
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

86582
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

51805
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

44912
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

10647
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

81621
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

36741
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

43659
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

50559
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

34855
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

86298
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

13587
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

36643
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

15678
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

19506
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

58760
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

13378
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

56965
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

40415
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

29892
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

40849
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado
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11200
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

37305
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

76128
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

58173
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

41243
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

32153
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

81488
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

52763
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

80388
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

81598
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

53017
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

66971
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

33403
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

97929
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

77619
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

15025
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

34671
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

21278
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

65584
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

69526
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

07576
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia



Nome Nº Promocional Resposta

79171
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

06170
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

23255
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

98677
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

64930
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

36633
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

55642
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

05346
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

66525
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

96492
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

16547
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

03831
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

72621
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

74720
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

45074
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

04775
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

56209
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

97837
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

85164
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

37807
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

50855
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

52135
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela



Nome Nº Promocional Resposta

71210
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

48784
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

29755
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

86236
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

83455
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

51033
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

51820
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

52982
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

58610
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

30991
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

59152
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

81865
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

29669
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

24082
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

18499
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

85312
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

29428
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

85025
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

81804
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

45976
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

88856
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

54425
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado



Nome Nº Promocional Resposta

20696
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

33931
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

59201
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

76905
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

31768
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

44365
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

14712
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

82623
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

96501
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

85923
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

31408
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

26256
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

72160
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

14864
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

77289
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

23980
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

67846
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

35900
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

54972
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

26999
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

17766
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os
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84642
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

51081
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

36265
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

69954
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

80510
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

21291
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

51759
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

26486
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

10148
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

06185
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

47183
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

44079
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

65386
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

24088
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

75848
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

09751
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

38801
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

58472
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

06252
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

24725
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

89881
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

32509
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

96886
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado
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04745
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

09798
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

20866
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

72592
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

45699
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

75839
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

99591
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

63465
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

60481
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

50673
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

99731
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

30436
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

31183
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

21022
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

82195
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

57670
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

31171
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

88380
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

04853
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

75251
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

53767
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

28942
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !
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51099
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

63519
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

67744
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

09571
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

69771
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

92470
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

99452
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

02280
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

89356
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

04198
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

12079
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

10223
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

76790
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

57778
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

86062
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

76382
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

21243
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

46543
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

27055
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

20974
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

76979
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

58238
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela



Nome Nº Promocional Resposta

41997
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

59175
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

15909
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

73169
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

47556
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

20763
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

48420
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

01323
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

49706
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

99519
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

64842
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

17450
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

09091
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

34614
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

09921
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

08544
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

36895
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

99277
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

12742
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

48975
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

09501
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

89533
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova



Nome Nº Promocional Resposta

06753
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

95563
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

65916
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

27997
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

42107
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

92971
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

48972
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

19087
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

51210
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

90970
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

78262
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

67119
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

64139
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

25818
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

87883
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

12559
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

27142
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

37589
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

91984
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

55039
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

21170
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.



Nome Nº Promocional Resposta

26599
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

29715
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

63494
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

64239
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

42458
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

12469
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

73740
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

31992
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,

19223
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

69304
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

97908
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

47221
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

11411
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

90879
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

30499
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

42089
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

87165
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

08761
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

09209
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

51304
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

34580
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

97092
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado
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63864
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

61722
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

34681
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

75943
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

53707
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

89721
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

97114
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

80306
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??

54683
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

26829
Bom dia!Meu nome ? Mari Neusa Lazarini e gostaria de colocar o nome do meu marido
ANT?NIO LUIZ LAZARINI na Promo??o Kit da CS INOX, porque nos domingos aqui em
casa Lajeado ? s? MATEADA GALPONEIRA.Obrigada! Abra?os ??

43801
Bom dia, sou Igor Schulte de Lajeado, estamos aqui em Torres acompanhando a Encanto,
gostaria de participar da promo??o do Regalos do Mateada, Mateada galponeira e Cs
Inox.

18922
Bom dia!Meu nome ? Ant?nio Luiz Lazarini, coloca meu nome na Promo??o Kit da CS
INOXSou de Lajeado, escuto todos os domingos o Mateada Galponeira.Bom dia! Abra?os

69287
Oi sou Estela da rosa de arroio do meio e quero muito ganhar esse kit da Encanto e CS
inox, Participando dos regalos do mateada galponeira

56270
Image: Bom dia prezados amigos Z? Calvi Rafael Z, gostaria de participar da promo??o
Encanto FM e CS Inox, resposta Mateada galponeira/ se poss?vel gostaria de ouvir Velho
Casar?o- abra?os p todos voc?s queridos amigos...Liniane Dornelles/ Estrela.

92662
Quero colocar meu marido na promo??o Pois ? ele que toma chimarr?o: Jo?o Lu?s
Cogo-Lajeado. Resposta: SS Inox e mateada Galponeira .

01279
Bom dia, Elisa Becker de Mato Leit?o, ligados no melhor programa de domingo, quero
participar do regalo do Mateada Galponeira com CS Inox e Encanto fm #csinoxencantofm

75494
Eliane BiondoRua flores da Cunha 785 centro -RS EncantadoPromo??o Regallos da
encanto e CS inoxPromo??o Mateada Galponeira.

61967
Fabricio No? de lajeado quero participar dos regalos da encanto e quem da uma bomba e
cuia?? cs inox e mateada Galponeira .Toca tordilho negro bom dia

99187
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

22716
Bom dia, meu nome ? Margarete Adriana Stoll sou de Lajeado, quero participar do sorteio,
a resposta ? Mateada Galponeira...Um abra??o para voc?s dois e para minha m?e Nelci,
meu marid?o Lu?s e meu filh?o Th?o.

73379
Ol? bom dia, aqui ? H?lio Nardi de Lajeado, gostaria de participar do sorteio da CS r?dio
Encanto, mateada galponeira , obrigado, se poss?vel a m?sica cativeiros !

90067
Quero participar da promo??o : Meu nome Ivani Bender Cogo, Lajeado. Resposta :
Mateada galponeira ,
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18910
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

03878
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

32157
Bom dia .. promo??o quem te d? uma bomba e cuia da cs inox....programa mateada
galponeira...sou Cristiano da Silva Silveira de estrela sempre na audi?ncia.. ?timo domingo
a todos...

06075
Jairo luiz da silva de canabarro teutonia cs inox r?dio encanto fm mateada galponeira
valeu

12640
Qual ? o programa que pode te dar uma bomba e uma cuia de inox?Mateada Galponeira e
CS inox.Lu?sa de Ara?jo Schulte de Lajeado

41366
Ivone Knecht de Estrela quero participar promo??o, regalos do mateada galponeira com
CSinox e r?dio encanto. Ivone Knecht. Estrela RS sempre curtindo vs manda m?sica pra
fam?lia Knecht bom Domingo

57380
Bom dia encanto FMQuero participar da promo??o REGALOS do MATEADA galponeira e
CS INOXTatiane Sulzbach de Fazenda Vilanova

47220
Bom dia gurizadaQuero participar do regalos da Encanto R.mateada Galponeira e CSA
inoxFl?via Nayara da SilvaBom Retiro do SulJ? que voc?s n?o tocaram ainda,pode ser ela
mesmo,Do fundo da grota??Obrigada

38459
Bom dia Z? e Rafa quero participar da promo??o CS inox mateada galponeira da Encanto
sou Joel c. de Jesus de conventos Lajeado bom domingo a todos

21244
Bom diaaQuero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e
R?dio Encanto.Fabiane Altenhofen de Lajeado.Bom domingo

08943
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do Mateada Galponeira CS inox r?dio
Encanto . Silvia Vargas lajeado

73141
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Daniela Lurdes Marques de Relvado

97188
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... David
Kau? Dich de Relvado

62651
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira...
Natanieli Luiza Dich de Relvado

62863
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Admar
Luiz Marques de Relvado

94303
Bom dia...Quero participar do sorteio regalos do mateada galponeira com CS INOX e
encanto fm... Quem pode me dar uma cuia e uma bomba ? o mateada galponeira... Lurdes
Longo Marques de Relvado

42958
Bom dia , quero participar do sorteio Regalos do mateada galponeira e CS inox .Janete
venturini de Mu?um.

17546
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto Anderson Leonardo Schwarzer Estrela-RS

21132
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galoneira com CSinox e r?dio encanto.
Marcelo Roberto Wermann. Estrela

86759
Quero participar da promo??o, regalos do mateada galponeira com CSinox e r?dio
encanto. ? o J?lio Lu?s Schneider de Estrela

36468
Quero participar da promo?ao regalos da mateada galponeira com csinox marcelo paulo
klafke estrela

90420
Quero participar do sorteio regalos da mateada galponeira com radio encanto Fm Sc inox
eu Ilto Engelmann dona Rita Arroio do meio Abra?os para esta dupla animada quero uma
m?sica do Jos? Mendes ??
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43030
Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS InoxQual o programa da Encanto FM que
pode me dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

83585

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

28926
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

73939
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

54762
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

94145
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

66324
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

36731
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

58607
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

79264
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

15267
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

98324
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

72136
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

39887
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

92073
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

50890
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

49387
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

04459
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

16408
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

62284
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

77226
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

05319
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra



Nome Nº Promocional Resposta

87918
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

90425
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

37990 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

81423 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
19802 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

10559
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

45903 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
83158 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
30677 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
12992 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

66744
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

59604

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

86932
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

21506
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

53750
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

53256
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

12357
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

32521
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

73505
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

10682
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

13393
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

02755
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

55548
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

62780
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

07214
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio



Nome Nº Promocional Resposta

71956
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

25065
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

84440
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

77275
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

12983
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

15266
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

94407
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

94668
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

25825
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

40311 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

77827 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
56503 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

53304
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

44571 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
16107 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
40236 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
66077 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

69857
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

93493

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

24315
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

82214
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

26014
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

97821
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

92896
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

30671
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs



Nome Nº Promocional Resposta

11214
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

95652
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

86219
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

73995
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

02867
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

58175
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

99061
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

87308
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

35451
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

12045
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

62174
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

50718
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

06453
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

56843
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

76544
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

46764
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

34670 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

33047 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
00068 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

79242
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

49154 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
40305 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
45320 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
19012 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

33798
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

69636

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia



Nome Nº Promocional Resposta

01226
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

59812
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

67457
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

94123
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

90484
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

78672
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

89775
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

76703
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

52668
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

92642
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

34879
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

51730
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

79950
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

70331
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

63775
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

42125
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

21049
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

70228
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

98969
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

97594
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

16993
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

33640
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

30641 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

17062 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
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12882 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

79795
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

57367 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
58202 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
98807 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
91166 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

27838
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

00034

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

50978
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

95296
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

94158
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

41462
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

73968
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

83933
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

18166
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

26637
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

76576
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

78367
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

56527
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

23377
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

42143
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

98652
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

44427
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

12372
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

97622
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado



Nome Nº Promocional Resposta

42021
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

29365
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

31262
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

72662
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

46428
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

44144 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

52458 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
03795 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

02346
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

51266 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
94961 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
30185 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
51301 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

45940
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

25481

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

45459
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

87402
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

99450
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

29393
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

05569
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

26087
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

05969
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

58615
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

04455
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

62496
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira



Nome Nº Promocional Resposta

81992
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

46598
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

61149
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

26420
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

58971
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

58772
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

68441
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

88337
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

90034
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

41104
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

34765
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

34178
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

93562 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

38561 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
36525 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

44829
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

33522 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
66710 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
96130 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
79463 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

92192
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

41589

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

66866
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

91642
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

70982
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

72435
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .



Nome Nº Promocional Resposta

Cruzeiro do Sul.

17729
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

76952
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

31050
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

22185
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

39449
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

13043
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

68783
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

00599
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

39463
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

27755
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

59371
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

07904
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

16092
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

49405
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

49008
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

50857
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

83584
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

42571
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

89418 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

20110 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
87400 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

22941
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

86820 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
83531 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
02404 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
79013 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

25121
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.



Nome Nº Promocional Resposta

69270

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

70655
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

96104
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

41706
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

88385
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

73056
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

72756
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

10570
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

12506
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

85799
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

79354
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

13105
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

25263
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

07109
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

72476
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

33167
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

23201
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

21882
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

82176
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

05467
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

24747
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

63477
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??
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25577
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

12148 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

86418 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
12398 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

95679
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

88823 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
91411 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
20801 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
58094 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

62066
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

16905

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

99800
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

50451
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

89961
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

72557
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

61021
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

02467
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

58357
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

40375
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

15573
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

83620
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

47484
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

88049
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

16787
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

70686
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
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09932
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

98964
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

44744
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

15399
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

23712
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

08222
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

40976
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

35860
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

94641 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

53374 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
31540 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

83464
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

44785 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
52341 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
41559 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
06851 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

69246
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

41359

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

57303
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

59208
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

13917
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

18324
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

61675
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

72274
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

58700
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.
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77248
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

55894
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

65298
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

72682
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

76871
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

75231
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

71646
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

21616
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

90630
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

95359
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

29838
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

31606
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

31219
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

24479
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

84981
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

62760 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

07944 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
29766 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

15101
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

49503 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
36618 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
84347 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
90862 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

93921
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

43556

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

04780
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)



Nome Nº Promocional Resposta

12246
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

05232
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

77054
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

70947
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

82481
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

32949
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

77132
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

47779
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

05631
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

54003
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

23010
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

77278
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

75620
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

13641
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

72637
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

05458
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

45247
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

03857
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

29937
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

30229
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

66617
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

37882 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

59995 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
81718 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.



Nome Nº Promocional Resposta

87385
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

96614 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
66066 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
78248 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
90535 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

09623
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

83028

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

02782
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

14855
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

60082
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

73729
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

97336
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

93031
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

50862
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

45116
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

98663
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

04865
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

68126
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

75942
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

80486
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

81768
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

48580
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

85944
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

27015
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado



Nome Nº Promocional Resposta

52438
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

15882
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

57244
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

19055
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

53764
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

00774 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

41149 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
13854 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

66841
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

19397 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
04390 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
76464 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
02425 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

07172
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

91319

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

62508
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

80902
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

88656
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

55540
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

31764
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

33772
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

54204
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

36630
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

01899
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

30146
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira



Nome Nº Promocional Resposta

17116
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

83667
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

78727
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

03061
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

10683
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

31165
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

18943
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

67928
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

50221
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

72707
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

85168
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

50995
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

13857 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

99023 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
17837 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

33255
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

03414 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
94302 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
35681 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
10586 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

85622
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

98189

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

91489
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

74278
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

53729
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

23253
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
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Cruzeiro do Sul.

08050
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

07933
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

59884
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

09950
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

38080
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

77000
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

93617
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

16807
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

80061
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

04300
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

47973
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

99005
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

72229
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

98194
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

71712
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

57398
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

49190
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

85570
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

56421 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

67027 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
18825 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

59835
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

61329 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
54506 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
70422 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
46951 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

52696
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.
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61912

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

21230
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

06425
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

85165
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

29281
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

14359
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

45050
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

39231
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

52440
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

22050
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

32848
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

69248
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

02112
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

37149
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

17221
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

01117
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

09378
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

15415
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

72830
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

66776
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

64606
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

58401
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??



Nome Nº Promocional Resposta

23198
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

31633 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

83034 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
92963 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

31733
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

53457 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
39915 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
84429 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
15369 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

61145
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

90855

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

00535
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

90427
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

05215
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

45585
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

29658
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

57655
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

67636
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

62507
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

26903
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

69748
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

99657
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

44124
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

70866
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

09036
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????



Nome Nº Promocional Resposta

59540
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

43697
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

75812
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

24146
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

02098
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

99011
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

55780
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

79325
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

82045 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

48743 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
11058 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

35502
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

88659 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
95487 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
50871 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
49805 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

86343
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

51406

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

40232
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

91558
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

96992
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

69890
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

49213
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

64628
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

32398
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.



Nome Nº Promocional Resposta

76116
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

34376
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

32055
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

20241
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

05243
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

41091
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

79781
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

48940
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

16904
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

03928
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

51039
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

15915
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

59708
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

30364
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

97961
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

08452 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

41422 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
33463 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

97111
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

36910 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
84335 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
46916 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
23254 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

35742
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

87148

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

14812
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)



Nome Nº Promocional Resposta

32734
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

57039
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

64026
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

97363
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

89437
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

40142
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

31739
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

21493
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

60384
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

36983
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

62585
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

40166
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

79489
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

44094
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

36963
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

95405
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

03803
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

67327
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

93366
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

12255
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

08750
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

26830 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

09367 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
45661 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.
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11166
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

56283 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
68915 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
46909 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
43432 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

83727
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

79644

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

00471
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

47753
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

77007
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

89909
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

87896
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

08747
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

11403
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

48281
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

45730
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

73988
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

88447
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

31654
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

53478
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

32542
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

48883
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

36346
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

35945
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado
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42250
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

48602
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

44695
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

69081
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

57969
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

90356 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

80248 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
14252 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

59271
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

27157 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
57684 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
42999 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
06802 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

58156
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

90753

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

83809
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

48066
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

78649
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

92557
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

59469
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

26931
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

38287
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

33458
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

15378
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

69942
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira



Nome Nº Promocional Resposta

86936
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

47921
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

38560
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

35820
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

84268
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

74505
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

78071
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

32870
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

19201
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

47152
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

90839
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

09557
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

27401 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

05092 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
68829 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

54558
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

62777 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
11828 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
61361 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
20934 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

02581
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

45170

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

69000
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

81231
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

37727
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

28469
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .



Nome Nº Promocional Resposta

Cruzeiro do Sul.

08162
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

76015
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

61927
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

23541
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

45958
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

48864
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

71463
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

84519
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

84684
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

55731
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

59024
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

62755
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

88601
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

78226
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

09908
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

79441
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

87783
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

37309
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

84533 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

56613 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
91868 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

47311
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

53229 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
68245 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
71023 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
98400 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

37245
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.



Nome Nº Promocional Resposta

52254

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

36128
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

65715
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

60417
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

12144
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

27643
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

83958
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

58102
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

76507
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

55421
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

42621
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

61192
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

11152
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

01646
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

23948
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

99754
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

79873
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

33856
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

79195
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

67656
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

71166
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

63728
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??



Nome Nº Promocional Resposta

24270
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

63034 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

11039 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
92711 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

16264
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

79284 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
63735 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
14664 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
16530 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

15989
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

50792

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

82245
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

76407
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

62936
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

09889
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

60365
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

21039
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

86396
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

15787
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

63661
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

47589
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

26939
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

65308
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

71537
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

26693
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????



Nome Nº Promocional Resposta

45181
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

05393
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

05889
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

12838
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

76559
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

69617
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

37108
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

39594
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

80657 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

29820 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
55858 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

59942
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

93555 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
70523 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
76472 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
09545 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

21316
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

58718

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

85952
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

84252
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

68607
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

46317
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

05292
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

55004
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

62104
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.
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68953
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

02593
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

89044
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

34262
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

74130
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

15738
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

79443
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

79524
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

21627
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

92281
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

56084
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

91245
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

29390
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

95678
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

71902
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

59210 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

51537 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
31844 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

52765
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

22060 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
08317 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
62310 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
43376 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

67035
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

48262

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

27629
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)



Nome Nº Promocional Resposta

35642
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

94580
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

32922
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

90646
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

56684
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

01876
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

93239
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

45729
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

36138
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

67370
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

61467
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

15581
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

46894
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

83095
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

07863
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

02979
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

74340
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

37254
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

98657
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

46243
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

96464
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

50195 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

78088 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
49229 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.



Nome Nº Promocional Resposta

72256
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

86405 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
11540 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
15632 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
53440 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

59802
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

43262

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

89083
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

54383
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

76184
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

79730
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

11068
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

78060
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

72970
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

56797
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

14198
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

40340
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

18265
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

29780
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

87235
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

01361
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

37644
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

90214
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

75701
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado



Nome Nº Promocional Resposta

74898
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

88872
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

21944
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

71362
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

39067
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

00032 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

20592 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
11323 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

86438
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

32133 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
26956 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
39878 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
91936 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

70218
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

28962

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

46319
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

46403
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

08692
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

57387
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

24463
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

81662
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

14185
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

38662
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

22003
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

32450
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira



Nome Nº Promocional Resposta

68443
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

09238
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

33811
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

06088
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

09513
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

80986
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

88325
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

31458
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

52349
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

27392
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

31491
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

72942
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

38716 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

17929 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
05075 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

65673
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

57808 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
97011 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
35891 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
86771 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

43331
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

82295

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

95463
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

00718
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

06759
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

77126
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .



Nome Nº Promocional Resposta

Cruzeiro do Sul.

14904
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

45422
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

99129
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

47355
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

13865
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

08367
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

81166
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

19953
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

07820
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

90680
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

00940
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

96145
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

22139
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

53290
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

23538
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

53631
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

26233
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

62254
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

71560 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

31308 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
27927 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

29369
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

28320 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
63819 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
16140 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
71652 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

46115
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.



Nome Nº Promocional Resposta

11604

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

72371
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

52874
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

88730
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

87275
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

98296
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

87859
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

34630
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

12162
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

96227
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

15797
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

32115
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

04047
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

06478
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

33056
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

00192
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

28617
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

86347
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

23730
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

82248
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

12580
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

85985
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??
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53809
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

43889 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

13913 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
83179 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

72210
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

77733 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
99320 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
43862 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
23848 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

10924
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

16233

Boom dia, Rafa! Gostaria de escutar a m?sica de tanto pelear com grupo rodeio e oferecer
pra minha fam?lia e principalmente pro meu irm?o Douglas que vai fazer aniversario ter?a
feira! E Gostaria de participar da promo??o da cs inox e mateada galponeira da Encanto
FM.. Jana?na In?s Britzke de teutonia

76723
Tch?!! Me ajeita na promo??o!! Qual programa??o que da uma cuia e bomba pra l? de
bagualuda!! Patroc?nio radio encanto e cs inox? Programa Mateada Galponeira!! M?rcio
Maia de Estrela. ( o lobisomem)

99655
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

03509
Bom dia,Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou Joni Abrantes de Lajeado me
bota no sorteio todos os dias na escuta ?.

75019
Quero participar do sorteio.QUAL O PROGRAMA DA ENCANTO FM QUE PODE TE DAR
UMA CUIA E BOMBA DA CS INOX? MATEADA GALPONEIRA. Sou Claudeth Eckert .
Cruzeiro do Sul.

87514
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do sul e gostaria de participar do sorteio
cs inox da mateadagalponeira da Encanto Fm

38139
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

87181
?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Leticia Schneider Garcia de lajeado.

83741
Bom dia, quero participar do sorteio da bomba CS inox Luciane Carine Wust de Lajeado .
resposta Mateada galponeira , e Encanto FM

53936
E tamb?m queremos participar da promo??o da CS Inox quem da uma cuia e uma bomba
a resposta ? Mateada Galponeira e Encanto FM , Sidnei Vieira Sarmento de
Paverama????

19297
oi Sou a M?rtires Vettorazzi de Lajeado quero participar da promo??o ss inox e encanto
FM e mateada galponeira

87789
Bom diaDiego rempel de Lajeado gostaria de participar da promo??o da CS inox e
mateada galponeira

60414
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

52354
Marin?s weitzenmmann gostaria de participar da promo??o Com a CS inox resposta
mateada galponeira da encanto FM Arroio do Meio

87981
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
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89032
Bom dia me bota no sorteio quem pode me da uma cuia e uma bomba ? Cs inox e
mateada galponeira na encanto fm aqui ? o maicon lamb de arroio do meio

38701
Bom dia. Quero participar da promo??o CS Inox e Encanto FM. Programa Mateada
Galponeira.Silvia Helena Aliatti Pelegrini. Mu?um

11712
Bom dia pra essa dupla! Quero participar da promo??o Regalo da Mateada e Cs Inox -
Resposta: Mateada Galponeira - Jocelito Rosa Dos de Encantado

71280
Z? me coloca na promo??o da regalos da encanto CS inox mateada galponeira a? para
ganhar essa cuia e essa bomba para representar essa marca por esse Brasil afora a?
Tiago Bruski. Roca Sales

51282
Bom dia ,quero participar da promo??o Regalos do mateada galponeira, CS inox e
encanto .Silvia Vargas lajeado

97698
Bom dia! Quero participar da Promo??o Regalo da Mateada e CS Inox - Resposta:
Mateada Galponeira - Marlisa Fontana de Encantado - Abra

25090
Quem pode me dar uma cuia e uma bomba CSinox.. MATEADA GALPONEIRA .CLAUDIA
CANDIDO LAJEADO..996206098..??

95171
Ol? gostaria de participar da promo??o... mateada galponeiraMariane Gerhardt Arroio do
Meio

11611 Quem pode me dar a bomba e cuia ? a mateada galponeira Terezinha Padilha de
encantado

08269 Bruna Elis M dos santosLajeadoMateada galponeira
67382 A resposta da promo?ao ? mateada galponeira.Darci Linck Estrela RS.

89345
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

07589 Resposta: Mateada Galponeira Andre Roberto LenhardtCruzeiro do Sul
11245 MATEADA galponeira Milton krein Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM
13194 Mateada Galponeira Aline Land? Ribeiro de Teut?nia
18513 Mateada galponeira IEDA Miranda cidade roca sales

27478
Mateada galponeira..Ss inox.E encanto FMQuero participar do sorteio.Ivani
Behling.Lajeado.

89917
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

18168
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

30988
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

64937
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

05683
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

69127
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

52119
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

89425
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

23064
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

71417
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira
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77214
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

83479
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

23771
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

65196
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

72511
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

62473
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

76909
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

43792
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

13756
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

74607
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

68882
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

08928
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

77151
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

76310
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

75564
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

84741
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

87555
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

88758
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

03254
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

15034
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

78676
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

21423
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

46022
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

43613
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira
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27107
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

15150
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

95733
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

16532
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

38214
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

67150
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

93747
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

21694
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

90922
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

58943
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

94205
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

53395
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

35852
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

37998
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

67152
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

10460
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

06880
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

76080
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

96679
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

84032
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

52390
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

72244
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

68773
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

39946
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.
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61002
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

72028
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

54981
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

39679
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

93452
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

01004
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

83293
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

20559
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

16154
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

79026
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

37092
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

54369
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

46176
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

30839
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

76063
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

37098
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

89783
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

70268
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

90494
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

25636
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

08266
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

57646
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

36096
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

15147
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.
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33726
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

32776
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

99179
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

86117
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

05020
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

67953
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

26064
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

39981
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

81045
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

05702
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

33433
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

82049
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

88995
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

53993
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

98203
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

68021
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

91085
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
da c? inox da encanto mateada galponeira

52572
Ol? Boa tarde me chamo vanessa santa catarina sou de lajeado e quero participar da
promo??o do mateada galponeira ? eles que v?o me dar uma cuia e bomba
valeu...Resposta:mateada galponeira

77280
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

22523
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

23008
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

72720
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

27420
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

09051
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
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meio

89803
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

38579
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

77233
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

67021
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

23716
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

19209 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

24016
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

82748
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

28588
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

89033
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

81539
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

68865
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio

70382
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

89752
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

90015
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

98098
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

94542
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

26431 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

53978
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

61526
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

90944
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

25442
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

42622
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

49102
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio



Nome Nº Promocional Resposta

64780
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

19902
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

71625
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

87788
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

92622
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

99045 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

96840
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

82426
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

37625
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

74074
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

49447
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

61341
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio

93284
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

73464
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

44089
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

21873
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

62498
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

25629 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

90739
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

32880
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

15381
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

80755
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

30978
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

09923
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio



Nome Nº Promocional Resposta

07186
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

84957
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

71450
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

98131
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

10400
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

14073 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

47234
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

75180
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

33975
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

18859
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

62969
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

26598
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio

17905
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

59810
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

09025
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

55530
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

33885
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

58473 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

16872
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

27169
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

31937
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

60962
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

49043
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

94436
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio



Nome Nº Promocional Resposta

86591
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

39782
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

27316
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

01972
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

20537
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

58295 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

11896
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

27724
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

43252
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

83347
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

25855
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

53653
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio

97420
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

73090
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

28833
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

31396
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

91949
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

91803 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

57995
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

09855
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

51614
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

67020
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

65385
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

85500
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio



Nome Nº Promocional Resposta

25493
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

82258
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

12669
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

57431
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

43220
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

61713 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

51867
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

29811
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

01495
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

79183
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

31784
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

22032
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio

37479
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

43681
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

49756
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

80732
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

27028
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

75612 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

34385
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

24449
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

48702
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

63219
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

55845
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

40652
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio



Nome Nº Promocional Resposta

55023
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

13841
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

50507
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

06637
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

80861
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

15893 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

92138
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

06355
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

98151
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

04808
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

63786
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

41372
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio

66521
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

15653
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

71183
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

68016
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

94837
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

02968 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

90048
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

32316
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

46649
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

39805
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

13049
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

73678
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio



Nome Nº Promocional Resposta

15417
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

47435
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

98127
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

64120
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

10654
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

53973 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

04772
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

65678
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

67814
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

55280
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

72316
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

48676
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio

71173
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

64454
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

55031
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

69325
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

69262
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

18817 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

10697
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

35783
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

34470
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

81880
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

03799
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

29308
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio



Nome Nº Promocional Resposta

84849
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

93848
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

61624
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

31499
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

33654
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

74674 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

05177
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

49071
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

22109
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

03305
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

13192
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

32764
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio

57279
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

17965
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

98442
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

25094
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

73245
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

70758 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

73770
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

44418
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

35212
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

28802
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

13743
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

04475
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio



Nome Nº Promocional Resposta

47620
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

24441
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

40258
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

82090
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

06321
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

44058 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

11399
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

91171
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

37907
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

73024
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

22670
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

71561
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio

47698
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

27848
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

20633
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

69807
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

31153
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

33826 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

02572
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

88433
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

51791
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

01014
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

13527
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

25036
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio



Nome Nº Promocional Resposta

71772
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

87298
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

69455
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

06985
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

16101
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

83199 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

11460
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

63721
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

07640
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

51719
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

45812
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

13962
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio

95778
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

57211
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

05134
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

33685
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

30235
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

27804 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

05247
Image: Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeirodo sul e gostaria de participar do
sorteio c? inox e dizer que quem pode me dar uma cuia ? bomba ? a mateada galponeira
abra

77933
Rafael Maziero de colinas Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e
uma bomba dechimarr?o da CS INOX ? MATEADA GALPONEIRA.

55652
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

25880
Bom dia Quero participar da promo??o quem te da um cuia e um bomba Resposta
Regalos do mateada galponeira e CS Inox Tatiane sulzbach Fazenda vilanova

47741
Bom dia...sou Vilson Mohr...de Lajeado, quero concorrer na promo??o da cuia...resposta
Mateada galponeira

86806
Bom dia me chamo Bruno Francisco scherer quero participar da promo??o regalos do
mateada galponeira encanto e CS inox,pra concorrer a uma cuia e bomba sou de arroio do
meio



Nome Nº Promocional Resposta

59706
Bom dia quero participar da promo??o da cuia e bomba da encanto fm, resposta ?
mateada Galponeira. Vanessa Pelegrini Schneider de Lajeado

50313
Bom dia. Quero participar da promo??o CS INOX e ENCANTO FM. Programa MATEADA
GALPONEIRA. Silvia Helena Aliatti Pelegrini de Mu?um

75240
Quero participar promo??o Regalos do MATEADA GALPONEIRA e CS InoxMilton krein
Cruzeiro do Sul R.CS inox encanto FM

11498
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

51328
Promo??o regalos do mateada galponeira, c? inox e encanto FM, Tiago Volk de arroio do
meio

88768 Promo??o CS INOXMATEADA GALPONEIRAAltair Nichele Cidade Mu?um

92834

Boooooom diiiiiiia! Coloca minha filha Ketlin Emanuelle Schneider Nunes de 8 anos na
promo??o s? vale crian?a. ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

66624
Image: Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia

69138
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

32090
Bom dia !Sou Jair Vargas Dos Santos De Paverama. Estou na escuta.Que participar da
promo??o Da Mateada galpneira Quem da ? CS inox e Encanto FM abra?o bom domingo.

35310
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

79866
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

57555
Quero participar qual o programa da Emcanto FM que d? uma cuia e bomba de chimarr?o
,mateada galponeira a e cs inox. M?rcia Teresinha M?ller de lajeado

53643
Bom dia.quero participar da Promo??o que d? um kit cuia e bomba inox: Regalos da
Mateada galponeira e CS Inox . Tatiane Deisi Sabka de Lajeado

74887
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

21674
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox? MATEADA
GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

78678
Bom dia encanto,quero participar do sorteio do kit da cuia com mateada galponeira
Josiane Silveira de lajeado

58119
Bom dia qual o progama q da uma cuia de chimarao ....mateada galponeira e acnos
...claudete padilha de encantado

20967
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Berta Carina Sippel Teut?nia RS

12943
Image: Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS Inox. Mar?lia
Cristina de Brito Lange. Cidade de Lajeado

62299
Promo??o da encanto fm e CS inox a resposta e Mateada Galponeira Giovani Carvalho de
Ven?ncio Aires

67118
Quero participar da promo??o So mateada galponeira da pr?mios Rodrigo Franchini. De
Mu?um

42068
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

15353 Mateada galponeira com a CS inox quero cuia Marin?s weitzenmmann Arroio do Meio



Nome Nº Promocional Resposta

68679

Boooooom diiiiiiia! Coloca minha filha Ketlin Emanuelle Schneider Nunes de 8 anos na
promo??o s? vale crian?a. ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

49395
Image: Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia

07126
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

79408
Bom dia !Sou Jair Vargas Dos Santos De Paverama. Estou na escuta.Que participar da
promo??o Da Mateada galpneira Quem da ? CS inox e Encanto FM abra?o bom domingo.

63703
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

78572
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

54372
Quero participar qual o programa da Emcanto FM que d? uma cuia e bomba de chimarr?o
,mateada galponeira a e cs inox. M?rcia Teresinha M?ller de lajeado

81687
Bom dia.quero participar da Promo??o que d? um kit cuia e bomba inox: Regalos da
Mateada galponeira e CS Inox . Tatiane Deisi Sabka de Lajeado

63244
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

19904
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox? MATEADA
GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

46381
Bom dia encanto,quero participar do sorteio do kit da cuia com mateada galponeira
Josiane Silveira de lajeado

13419
Bom dia qual o progama q da uma cuia de chimarao ....mateada galponeira e acnos
...claudete padilha de encantado

77267
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Berta Carina Sippel Teut?nia RS

39216
Image: Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS Inox. Mar?lia
Cristina de Brito Lange. Cidade de Lajeado

80044
Promo??o da encanto fm e CS inox a resposta e Mateada Galponeira Giovani Carvalho de
Ven?ncio Aires

46406
Quero participar da promo??o So mateada galponeira da pr?mios Rodrigo Franchini. De
Mu?um

71307
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

15355 Mateada galponeira com a CS inox quero cuia Marin?s weitzenmmann Arroio do Meio

26273

Boooooom diiiiiiia! Coloca minha filha Ketlin Emanuelle Schneider Nunes de 8 anos na
promo??o s? vale crian?a. ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

28862
Image: Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia

68998
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

01160
Bom dia !Sou Jair Vargas Dos Santos De Paverama. Estou na escuta.Que participar da
promo??o Da Mateada galpneira Quem da ? CS inox e Encanto FM abra?o bom domingo.



Nome Nº Promocional Resposta

50536
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

47676
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

59280
Quero participar qual o programa da Emcanto FM que d? uma cuia e bomba de chimarr?o
,mateada galponeira a e cs inox. M?rcia Teresinha M?ller de lajeado

71504
Bom dia.quero participar da Promo??o que d? um kit cuia e bomba inox: Regalos da
Mateada galponeira e CS Inox . Tatiane Deisi Sabka de Lajeado

60620
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

21579
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox? MATEADA
GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

38622
Bom dia encanto,quero participar do sorteio do kit da cuia com mateada galponeira
Josiane Silveira de lajeado

02688
Bom dia qual o progama q da uma cuia de chimarao ....mateada galponeira e acnos
...claudete padilha de encantado

36933
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Berta Carina Sippel Teut?nia RS

07302
Image: Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS Inox. Mar?lia
Cristina de Brito Lange. Cidade de Lajeado

52083
Promo??o da encanto fm e CS inox a resposta e Mateada Galponeira Giovani Carvalho de
Ven?ncio Aires

44059
Quero participar da promo??o So mateada galponeira da pr?mios Rodrigo Franchini. De
Mu?um

86710
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

22631 Mateada galponeira com a CS inox quero cuia Marin?s weitzenmmann Arroio do Meio

41083

Boooooom diiiiiiia! Coloca minha filha Ketlin Emanuelle Schneider Nunes de 8 anos na
promo??o s? vale crian?a. ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

97474
Image: Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia

85876
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

60988
Bom dia !Sou Jair Vargas Dos Santos De Paverama. Estou na escuta.Que participar da
promo??o Da Mateada galpneira Quem da ? CS inox e Encanto FM abra?o bom domingo.

43856
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

99295
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

38255
Quero participar qual o programa da Emcanto FM que d? uma cuia e bomba de chimarr?o
,mateada galponeira a e cs inox. M?rcia Teresinha M?ller de lajeado

83072
Bom dia.quero participar da Promo??o que d? um kit cuia e bomba inox: Regalos da
Mateada galponeira e CS Inox . Tatiane Deisi Sabka de Lajeado

79339
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

84661
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox? MATEADA
GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado



Nome Nº Promocional Resposta

54379
Bom dia encanto,quero participar do sorteio do kit da cuia com mateada galponeira
Josiane Silveira de lajeado

94695
Bom dia qual o progama q da uma cuia de chimarao ....mateada galponeira e acnos
...claudete padilha de encantado

10934
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Berta Carina Sippel Teut?nia RS

83242
Image: Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS Inox. Mar?lia
Cristina de Brito Lange. Cidade de Lajeado

63693
Promo??o da encanto fm e CS inox a resposta e Mateada Galponeira Giovani Carvalho de
Ven?ncio Aires

12095
Quero participar da promo??o So mateada galponeira da pr?mios Rodrigo Franchini. De
Mu?um

33779
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

11369 Mateada galponeira com a CS inox quero cuia Marin?s weitzenmmann Arroio do Meio

71376

Boooooom diiiiiiia! Coloca minha filha Ketlin Emanuelle Schneider Nunes de 8 anos na
promo??o s? vale crian?a. ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

05284
Image: Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia

71989
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

92955
Bom dia !Sou Jair Vargas Dos Santos De Paverama. Estou na escuta.Que participar da
promo??o Da Mateada galpneira Quem da ? CS inox e Encanto FM abra?o bom domingo.

43907
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

74678
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

29889
Quero participar qual o programa da Emcanto FM que d? uma cuia e bomba de chimarr?o
,mateada galponeira a e cs inox. M?rcia Teresinha M?ller de lajeado

51209
Bom dia.quero participar da Promo??o que d? um kit cuia e bomba inox: Regalos da
Mateada galponeira e CS Inox . Tatiane Deisi Sabka de Lajeado

26762
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

73948
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox? MATEADA
GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

37920
Bom dia encanto,quero participar do sorteio do kit da cuia com mateada galponeira
Josiane Silveira de lajeado

42549
Bom dia qual o progama q da uma cuia de chimarao ....mateada galponeira e acnos
...claudete padilha de encantado

96579
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Berta Carina Sippel Teut?nia RS

79003
Image: Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS Inox. Mar?lia
Cristina de Brito Lange. Cidade de Lajeado

40023
Promo??o da encanto fm e CS inox a resposta e Mateada Galponeira Giovani Carvalho de
Ven?ncio Aires

82455
Quero participar da promo??o So mateada galponeira da pr?mios Rodrigo Franchini. De
Mu?um



Nome Nº Promocional Resposta

83880
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

81751 Mateada galponeira com a CS inox quero cuia Marin?s weitzenmmann Arroio do Meio

78247

Boooooom diiiiiiia! Coloca minha filha Ketlin Emanuelle Schneider Nunes de 8 anos na
promo??o s? vale crian?a. ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

66952
Image: Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia

61091
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

62909
Bom dia !Sou Jair Vargas Dos Santos De Paverama. Estou na escuta.Que participar da
promo??o Da Mateada galpneira Quem da ? CS inox e Encanto FM abra?o bom domingo.

21332
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

55786
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

73843
Quero participar qual o programa da Emcanto FM que d? uma cuia e bomba de chimarr?o
,mateada galponeira a e cs inox. M?rcia Teresinha M?ller de lajeado

04574
Bom dia.quero participar da Promo??o que d? um kit cuia e bomba inox: Regalos da
Mateada galponeira e CS Inox . Tatiane Deisi Sabka de Lajeado

19479
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

85939
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox? MATEADA
GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

38354
Bom dia encanto,quero participar do sorteio do kit da cuia com mateada galponeira
Josiane Silveira de lajeado

30849
Bom dia qual o progama q da uma cuia de chimarao ....mateada galponeira e acnos
...claudete padilha de encantado

57315
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Berta Carina Sippel Teut?nia RS

43638
Image: Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS Inox. Mar?lia
Cristina de Brito Lange. Cidade de Lajeado

02839
Promo??o da encanto fm e CS inox a resposta e Mateada Galponeira Giovani Carvalho de
Ven?ncio Aires

50271
Quero participar da promo??o So mateada galponeira da pr?mios Rodrigo Franchini. De
Mu?um

87546
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

77517 Mateada galponeira com a CS inox quero cuia Marin?s weitzenmmann Arroio do Meio

80160

Boooooom diiiiiiia! Coloca minha filha Ketlin Emanuelle Schneider Nunes de 8 anos na
promo??o s? vale crian?a. ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

38755
Image: Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia



Nome Nº Promocional Resposta

04280
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

54108
Bom dia !Sou Jair Vargas Dos Santos De Paverama. Estou na escuta.Que participar da
promo??o Da Mateada galpneira Quem da ? CS inox e Encanto FM abra?o bom domingo.

76675
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

46829
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

50688
Quero participar qual o programa da Emcanto FM que d? uma cuia e bomba de chimarr?o
,mateada galponeira a e cs inox. M?rcia Teresinha M?ller de lajeado

55679
Bom dia.quero participar da Promo??o que d? um kit cuia e bomba inox: Regalos da
Mateada galponeira e CS Inox . Tatiane Deisi Sabka de Lajeado

86853
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

33144
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox? MATEADA
GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

95672
Bom dia encanto,quero participar do sorteio do kit da cuia com mateada galponeira
Josiane Silveira de lajeado

70733
Bom dia qual o progama q da uma cuia de chimarao ....mateada galponeira e acnos
...claudete padilha de encantado

14895
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Berta Carina Sippel Teut?nia RS

73919
Image: Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS Inox. Mar?lia
Cristina de Brito Lange. Cidade de Lajeado

37686
Promo??o da encanto fm e CS inox a resposta e Mateada Galponeira Giovani Carvalho de
Ven?ncio Aires

75986
Quero participar da promo??o So mateada galponeira da pr?mios Rodrigo Franchini. De
Mu?um

36828
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

59019 Mateada galponeira com a CS inox quero cuia Marin?s weitzenmmann Arroio do Meio

31773

Boooooom diiiiiiia! Coloca minha filha Ketlin Emanuelle Schneider Nunes de 8 anos na
promo??o s? vale crian?a. ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

10672
Image: Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia

63594
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

51252
Bom dia !Sou Jair Vargas Dos Santos De Paverama. Estou na escuta.Que participar da
promo??o Da Mateada galpneira Quem da ? CS inox e Encanto FM abra?o bom domingo.

96612
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

01948
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

82101
Quero participar qual o programa da Emcanto FM que d? uma cuia e bomba de chimarr?o
,mateada galponeira a e cs inox. M?rcia Teresinha M?ller de lajeado

53927
Bom dia.quero participar da Promo??o que d? um kit cuia e bomba inox: Regalos da
Mateada galponeira e CS Inox . Tatiane Deisi Sabka de Lajeado



Nome Nº Promocional Resposta

45587
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

84940
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox? MATEADA
GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

33133
Bom dia encanto,quero participar do sorteio do kit da cuia com mateada galponeira
Josiane Silveira de lajeado

62458
Bom dia qual o progama q da uma cuia de chimarao ....mateada galponeira e acnos
...claudete padilha de encantado

84358
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Berta Carina Sippel Teut?nia RS

71888
Image: Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS Inox. Mar?lia
Cristina de Brito Lange. Cidade de Lajeado

66738
Promo??o da encanto fm e CS inox a resposta e Mateada Galponeira Giovani Carvalho de
Ven?ncio Aires

38467
Quero participar da promo??o So mateada galponeira da pr?mios Rodrigo Franchini. De
Mu?um

48564
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

13568 Mateada galponeira com a CS inox quero cuia Marin?s weitzenmmann Arroio do Meio

89155

Boooooom diiiiiiia! Coloca minha filha Ketlin Emanuelle Schneider Nunes de 8 anos na
promo??o s? vale crian?a. ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

04244
Image: Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia

00422
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

22300
Bom dia !Sou Jair Vargas Dos Santos De Paverama. Estou na escuta.Que participar da
promo??o Da Mateada galpneira Quem da ? CS inox e Encanto FM abra?o bom domingo.

99916
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

71156
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

37195
Quero participar qual o programa da Emcanto FM que d? uma cuia e bomba de chimarr?o
,mateada galponeira a e cs inox. M?rcia Teresinha M?ller de lajeado

73836
Bom dia.quero participar da Promo??o que d? um kit cuia e bomba inox: Regalos da
Mateada galponeira e CS Inox . Tatiane Deisi Sabka de Lajeado

08842
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

13182
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox? MATEADA
GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

10665
Bom dia encanto,quero participar do sorteio do kit da cuia com mateada galponeira
Josiane Silveira de lajeado

67861
Bom dia qual o progama q da uma cuia de chimarao ....mateada galponeira e acnos
...claudete padilha de encantado

44955
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Berta Carina Sippel Teut?nia RS

21337
Image: Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS Inox. Mar?lia
Cristina de Brito Lange. Cidade de Lajeado



Nome Nº Promocional Resposta

31455
Promo??o da encanto fm e CS inox a resposta e Mateada Galponeira Giovani Carvalho de
Ven?ncio Aires

96208
Quero participar da promo??o So mateada galponeira da pr?mios Rodrigo Franchini. De
Mu?um

17949
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

33404 Mateada galponeira com a CS inox quero cuia Marin?s weitzenmmann Arroio do Meio

78310

Boooooom diiiiiiia! Coloca minha filha Ketlin Emanuelle Schneider Nunes de 8 anos na
promo??o s? vale crian?a. ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

71877
Image: Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia

78991
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

63251
Bom dia !Sou Jair Vargas Dos Santos De Paverama. Estou na escuta.Que participar da
promo??o Da Mateada galpneira Quem da ? CS inox e Encanto FM abra?o bom domingo.

76075
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

12124
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

25710
Quero participar qual o programa da Emcanto FM que d? uma cuia e bomba de chimarr?o
,mateada galponeira a e cs inox. M?rcia Teresinha M?ller de lajeado

60434
Bom dia.quero participar da Promo??o que d? um kit cuia e bomba inox: Regalos da
Mateada galponeira e CS Inox . Tatiane Deisi Sabka de Lajeado

84013
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

92448
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox? MATEADA
GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

98901
Bom dia encanto,quero participar do sorteio do kit da cuia com mateada galponeira
Josiane Silveira de lajeado

32578
Bom dia qual o progama q da uma cuia de chimarao ....mateada galponeira e acnos
...claudete padilha de encantado

06016
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Berta Carina Sippel Teut?nia RS

88057
Image: Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS Inox. Mar?lia
Cristina de Brito Lange. Cidade de Lajeado

36823
Promo??o da encanto fm e CS inox a resposta e Mateada Galponeira Giovani Carvalho de
Ven?ncio Aires

06439
Quero participar da promo??o So mateada galponeira da pr?mios Rodrigo Franchini. De
Mu?um

10357
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

36739 Mateada galponeira com a CS inox quero cuia Marin?s weitzenmmann Arroio do Meio

77595

Boooooom diiiiiiia! Coloca minha filha Ketlin Emanuelle Schneider Nunes de 8 anos na
promo??o s? vale crian?a. ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia bjs



Nome Nº Promocional Resposta

47553
Image: Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia

10576
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

86437
Bom dia !Sou Jair Vargas Dos Santos De Paverama. Estou na escuta.Que participar da
promo??o Da Mateada galpneira Quem da ? CS inox e Encanto FM abra?o bom domingo.

60736
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

21241
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

54299
Quero participar qual o programa da Emcanto FM que d? uma cuia e bomba de chimarr?o
,mateada galponeira a e cs inox. M?rcia Teresinha M?ller de lajeado

05692
Bom dia.quero participar da Promo??o que d? um kit cuia e bomba inox: Regalos da
Mateada galponeira e CS Inox . Tatiane Deisi Sabka de Lajeado

42579
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

85755
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox? MATEADA
GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

01901
Bom dia encanto,quero participar do sorteio do kit da cuia com mateada galponeira
Josiane Silveira de lajeado

60529
Bom dia qual o progama q da uma cuia de chimarao ....mateada galponeira e acnos
...claudete padilha de encantado

19159
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Berta Carina Sippel Teut?nia RS

80211
Image: Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS Inox. Mar?lia
Cristina de Brito Lange. Cidade de Lajeado

32406
Promo??o da encanto fm e CS inox a resposta e Mateada Galponeira Giovani Carvalho de
Ven?ncio Aires

43463
Quero participar da promo??o So mateada galponeira da pr?mios Rodrigo Franchini. De
Mu?um

08482
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

10276 Mateada galponeira com a CS inox quero cuia Marin?s weitzenmmann Arroio do Meio

69173

Boooooom diiiiiiia! Coloca minha filha Ketlin Emanuelle Schneider Nunes de 8 anos na
promo??o s? vale crian?a. ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia bjs

68917
Image: Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e
uma bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise
Cristiane Schneider de Teut?nia

94289
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

61621
Bom dia !Sou Jair Vargas Dos Santos De Paverama. Estou na escuta.Que participar da
promo??o Da Mateada galpneira Quem da ? CS inox e Encanto FM abra?o bom domingo.

67819
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

26867
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.



Nome Nº Promocional Resposta

67638
Quero participar qual o programa da Emcanto FM que d? uma cuia e bomba de chimarr?o
,mateada galponeira a e cs inox. M?rcia Teresinha M?ller de lajeado

55876
Bom dia.quero participar da Promo??o que d? um kit cuia e bomba inox: Regalos da
Mateada galponeira e CS Inox . Tatiane Deisi Sabka de Lajeado

63690
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

74077
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox? MATEADA
GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

66234
Bom dia encanto,quero participar do sorteio do kit da cuia com mateada galponeira
Josiane Silveira de lajeado

00430
Bom dia qual o progama q da uma cuia de chimarao ....mateada galponeira e acnos
...claudete padilha de encantado

51673
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Berta Carina Sippel Teut?nia RS

13788
Image: Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada galponeira e CS Inox. Mar?lia
Cristina de Brito Lange. Cidade de Lajeado

11007
Promo??o da encanto fm e CS inox a resposta e Mateada Galponeira Giovani Carvalho de
Ven?ncio Aires

38110
Quero participar da promo??o So mateada galponeira da pr?mios Rodrigo Franchini. De
Mu?um

74524
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

32248 Mateada galponeira com a CS inox quero cuia Marin?s weitzenmmann Arroio do Meio

92410
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

80217
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

74828
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

78166
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

82118
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

35357
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

97326
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

62330
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

67763
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

95477
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

05793
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

76246
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

05753
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

74966
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????



Nome Nº Promocional Resposta

45163
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

00043
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

36588
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

12982
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

39468

Bom dia, sou S?rgio krein, de cruzeiro do sul RS, ofere?o a m?sica, nossa vanera com os
serranos, pra minha esposa Ivone krein, e tamb?m gostaria de participar da promo??o c s
inox.Qual o programa que sorteia uma cuia e uma bomba de inox da c s inox? Resposta,
Mateada galponeira da r?dio encanto fm

55387
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Claumir
Jos? Berlanda Cidade: Arroio do Meio

62281
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Franciele
Malagi Cidade: Arroio do Meio

28979
Bom dia sou gilmara Teresinha Hermes Stein de Ven?ncio Aires queria participar
promo??o sorteio cuia e bomba resp.regalos do mateada galponeira e cs inoc

38690
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

58365
Bom dia sou Cesar jairo stein de Ven?ncio Aires gostaria participar sorteio cuia e bomba
promo??o resposta regalos do mateada galponeira e CS inox

93983
Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

97284
Bom dia Encanto,sou Airton silanio vogel de estrela, quero participar das promo??es de
hoje mateada galponeira e do kit,(981989778

83590
Bom dia Rafael aqui ? a Liliane Ledur de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos
do Mateada e CS inox ! Qual o programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS inox? Resposta: Mateada Galponeira!! Bom Domingo pra
todos.

50148
Ol? bom dia Rosimeri bourscheidLajeadoQuarto concorrer a promo??o da cuia Resposta :
mateada galponeira

10806
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

46673
Sou Maria julia de Ara?jo Padilha quero. Participar do sorteio da cuia e a bomba.Da
mateada galponeira.encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

09510
Bom dia aqui e o Everton Sgarbi de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos do
Mateada e CS inox .Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira.Obrigada ??

73165
Sou Vanderlei Ant?nio Mallmann.gostaria de participar do sorteio da cuia e da
bomba.mateada galponeira encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

53064
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

81162
Bom dia, Paulo Schaeffer de Roca Sales participar da promo??o cs inox resposta mateada
galoponeira, tamo junto forte abra?o pra voc?s a

93257
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

16150
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????



Nome Nº Promocional Resposta

07508
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

08226
Oi aqui ? Jana?na greise Queiroz quero concorrer a promo??o css inox mateada
galponeira d lajeado um grande abra?o ?timo domingo

24406 Sou Juliana Sonda de lajeado , quero participar da promo??o Mateada galponeira.

35686
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Tiago Rafael da SilvaTeut?nia RS

26151
Bom dia querro ganhar a cuia e a bomba da promo??o mateada galponeira Marlise Rusch
LAJEADO

28060 Paulo Miguel Nunes Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
20977 Kaliandra Vit?ria Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
69089 Daniela Silva de Oliveira lajeadoMATEADA GALPONEIRA
88476 Boa noite Mateada GalponeiraCarina Jost PereiraBela Vista Arroio do Meio
33762 Promo??o Mateada galponeira cs inox Daniela Cristina Schossler de Estrela. Forte abra
97528 Promo??o Mateada galponeira cs inox F?bio Gerhardt de Estrela. Forte abra

13843
Mateada Galponeira Gostaria de participar da promo??o Mateada e CS inox.Let?cia
Gasparetto Alves de Santa Cruz do Sul.

73230

Bom dia, sou S?rgio krein, de cruzeiro do sul RS, ofere?o a m?sica, nossa vanera com os
serranos, pra minha esposa Ivone krein, e tamb?m gostaria de participar da promo??o c s
inox.Qual o programa que sorteia uma cuia e uma bomba de inox da c s inox? Resposta,
Mateada galponeira da r?dio encanto fm

52915
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Claumir
Jos? Berlanda Cidade: Arroio do Meio

76125
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Franciele
Malagi Cidade: Arroio do Meio

02210
Bom dia sou gilmara Teresinha Hermes Stein de Ven?ncio Aires queria participar
promo??o sorteio cuia e bomba resp.regalos do mateada galponeira e cs inoc

91605
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

34490
Bom dia sou Cesar jairo stein de Ven?ncio Aires gostaria participar sorteio cuia e bomba
promo??o resposta regalos do mateada galponeira e CS inox

96193
Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

88890
Bom dia Encanto,sou Airton silanio vogel de estrela, quero participar das promo??es de
hoje mateada galponeira e do kit,(981989778

18081
Bom dia Rafael aqui ? a Liliane Ledur de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos
do Mateada e CS inox ! Qual o programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS inox? Resposta: Mateada Galponeira!! Bom Domingo pra
todos.

46341
Ol? bom dia Rosimeri bourscheidLajeadoQuarto concorrer a promo??o da cuia Resposta :
mateada galponeira

99696
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

84603
Sou Maria julia de Ara?jo Padilha quero. Participar do sorteio da cuia e a bomba.Da
mateada galponeira.encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

93015
Bom dia aqui e o Everton Sgarbi de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos do
Mateada e CS inox .Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira.Obrigada ??

09206
Sou Vanderlei Ant?nio Mallmann.gostaria de participar do sorteio da cuia e da
bomba.mateada galponeira encanto fm.sou de cruzeiro do sul.



Nome Nº Promocional Resposta

57769
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

46080
Bom dia, Paulo Schaeffer de Roca Sales participar da promo??o cs inox resposta mateada
galoponeira, tamo junto forte abra?o pra voc?s a

90369
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

51027
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

62230
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

97877
Oi aqui ? Jana?na greise Queiroz quero concorrer a promo??o css inox mateada
galponeira d lajeado um grande abra?o ?timo domingo

59253 Sou Juliana Sonda de lajeado , quero participar da promo??o Mateada galponeira.

86637
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Tiago Rafael da SilvaTeut?nia RS

33564
Bom dia querro ganhar a cuia e a bomba da promo??o mateada galponeira Marlise Rusch
LAJEADO

85405 Paulo Miguel Nunes Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
14697 Kaliandra Vit?ria Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
54494 Daniela Silva de Oliveira lajeadoMATEADA GALPONEIRA
03173 Boa noite Mateada GalponeiraCarina Jost PereiraBela Vista Arroio do Meio
88304 Promo??o Mateada galponeira cs inox Daniela Cristina Schossler de Estrela. Forte abra
52022 Promo??o Mateada galponeira cs inox F?bio Gerhardt de Estrela. Forte abra

17017
Mateada Galponeira Gostaria de participar da promo??o Mateada e CS inox.Let?cia
Gasparetto Alves de Santa Cruz do Sul.

61535

Bom dia, sou S?rgio krein, de cruzeiro do sul RS, ofere?o a m?sica, nossa vanera com os
serranos, pra minha esposa Ivone krein, e tamb?m gostaria de participar da promo??o c s
inox.Qual o programa que sorteia uma cuia e uma bomba de inox da c s inox? Resposta,
Mateada galponeira da r?dio encanto fm

04938
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Claumir
Jos? Berlanda Cidade: Arroio do Meio

93142
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Franciele
Malagi Cidade: Arroio do Meio

63746
Bom dia sou gilmara Teresinha Hermes Stein de Ven?ncio Aires queria participar
promo??o sorteio cuia e bomba resp.regalos do mateada galponeira e cs inoc

96543
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

27633
Bom dia sou Cesar jairo stein de Ven?ncio Aires gostaria participar sorteio cuia e bomba
promo??o resposta regalos do mateada galponeira e CS inox

59940
Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

85434
Bom dia Encanto,sou Airton silanio vogel de estrela, quero participar das promo??es de
hoje mateada galponeira e do kit,(981989778

45715
Bom dia Rafael aqui ? a Liliane Ledur de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos
do Mateada e CS inox ! Qual o programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS inox? Resposta: Mateada Galponeira!! Bom Domingo pra
todos.

06281
Ol? bom dia Rosimeri bourscheidLajeadoQuarto concorrer a promo??o da cuia Resposta :
mateada galponeira



Nome Nº Promocional Resposta

85130
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

30318
Sou Maria julia de Ara?jo Padilha quero. Participar do sorteio da cuia e a bomba.Da
mateada galponeira.encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

99297
Bom dia aqui e o Everton Sgarbi de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos do
Mateada e CS inox .Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira.Obrigada ??

94336
Sou Vanderlei Ant?nio Mallmann.gostaria de participar do sorteio da cuia e da
bomba.mateada galponeira encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

88088
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

45377
Bom dia, Paulo Schaeffer de Roca Sales participar da promo??o cs inox resposta mateada
galoponeira, tamo junto forte abra?o pra voc?s a

84706
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

39115
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

07608
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

82584
Oi aqui ? Jana?na greise Queiroz quero concorrer a promo??o css inox mateada
galponeira d lajeado um grande abra?o ?timo domingo

98369 Sou Juliana Sonda de lajeado , quero participar da promo??o Mateada galponeira.

94246
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Tiago Rafael da SilvaTeut?nia RS

16148
Bom dia querro ganhar a cuia e a bomba da promo??o mateada galponeira Marlise Rusch
LAJEADO

83774 Paulo Miguel Nunes Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
70690 Kaliandra Vit?ria Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
38268 Daniela Silva de Oliveira lajeadoMATEADA GALPONEIRA
12117 Boa noite Mateada GalponeiraCarina Jost PereiraBela Vista Arroio do Meio
58995 Promo??o Mateada galponeira cs inox Daniela Cristina Schossler de Estrela. Forte abra
90291 Promo??o Mateada galponeira cs inox F?bio Gerhardt de Estrela. Forte abra

29134
Mateada Galponeira Gostaria de participar da promo??o Mateada e CS inox.Let?cia
Gasparetto Alves de Santa Cruz do Sul.

20531

Bom dia, sou S?rgio krein, de cruzeiro do sul RS, ofere?o a m?sica, nossa vanera com os
serranos, pra minha esposa Ivone krein, e tamb?m gostaria de participar da promo??o c s
inox.Qual o programa que sorteia uma cuia e uma bomba de inox da c s inox? Resposta,
Mateada galponeira da r?dio encanto fm

95230
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Claumir
Jos? Berlanda Cidade: Arroio do Meio

22276
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Franciele
Malagi Cidade: Arroio do Meio

84277
Bom dia sou gilmara Teresinha Hermes Stein de Ven?ncio Aires queria participar
promo??o sorteio cuia e bomba resp.regalos do mateada galponeira e cs inoc

91773
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

49909
Bom dia sou Cesar jairo stein de Ven?ncio Aires gostaria participar sorteio cuia e bomba
promo??o resposta regalos do mateada galponeira e CS inox

44217
Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela
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77207
Bom dia Encanto,sou Airton silanio vogel de estrela, quero participar das promo??es de
hoje mateada galponeira e do kit,(981989778

95624
Bom dia Rafael aqui ? a Liliane Ledur de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos
do Mateada e CS inox ! Qual o programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS inox? Resposta: Mateada Galponeira!! Bom Domingo pra
todos.

50499
Ol? bom dia Rosimeri bourscheidLajeadoQuarto concorrer a promo??o da cuia Resposta :
mateada galponeira

62338
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

25943
Sou Maria julia de Ara?jo Padilha quero. Participar do sorteio da cuia e a bomba.Da
mateada galponeira.encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

49797
Bom dia aqui e o Everton Sgarbi de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos do
Mateada e CS inox .Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira.Obrigada ??

56675
Sou Vanderlei Ant?nio Mallmann.gostaria de participar do sorteio da cuia e da
bomba.mateada galponeira encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

14031
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

95175
Bom dia, Paulo Schaeffer de Roca Sales participar da promo??o cs inox resposta mateada
galoponeira, tamo junto forte abra?o pra voc?s a

41381
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

53147
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

02783
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

23965
Oi aqui ? Jana?na greise Queiroz quero concorrer a promo??o css inox mateada
galponeira d lajeado um grande abra?o ?timo domingo

51516 Sou Juliana Sonda de lajeado , quero participar da promo??o Mateada galponeira.

97029
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Tiago Rafael da SilvaTeut?nia RS

40114
Bom dia querro ganhar a cuia e a bomba da promo??o mateada galponeira Marlise Rusch
LAJEADO

35290 Paulo Miguel Nunes Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
05973 Kaliandra Vit?ria Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
10805 Daniela Silva de Oliveira lajeadoMATEADA GALPONEIRA
73559 Boa noite Mateada GalponeiraCarina Jost PereiraBela Vista Arroio do Meio
18090 Promo??o Mateada galponeira cs inox Daniela Cristina Schossler de Estrela. Forte abra
69800 Promo??o Mateada galponeira cs inox F?bio Gerhardt de Estrela. Forte abra

63851
Mateada Galponeira Gostaria de participar da promo??o Mateada e CS inox.Let?cia
Gasparetto Alves de Santa Cruz do Sul.

47224

Bom dia, sou S?rgio krein, de cruzeiro do sul RS, ofere?o a m?sica, nossa vanera com os
serranos, pra minha esposa Ivone krein, e tamb?m gostaria de participar da promo??o c s
inox.Qual o programa que sorteia uma cuia e uma bomba de inox da c s inox? Resposta,
Mateada galponeira da r?dio encanto fm

90332
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Claumir
Jos? Berlanda Cidade: Arroio do Meio

59081
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Franciele
Malagi Cidade: Arroio do Meio



Nome Nº Promocional Resposta

69500
Bom dia sou gilmara Teresinha Hermes Stein de Ven?ncio Aires queria participar
promo??o sorteio cuia e bomba resp.regalos do mateada galponeira e cs inoc

74609
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

19410
Bom dia sou Cesar jairo stein de Ven?ncio Aires gostaria participar sorteio cuia e bomba
promo??o resposta regalos do mateada galponeira e CS inox

18827
Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

28063
Bom dia Encanto,sou Airton silanio vogel de estrela, quero participar das promo??es de
hoje mateada galponeira e do kit,(981989778

15035
Bom dia Rafael aqui ? a Liliane Ledur de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos
do Mateada e CS inox ! Qual o programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS inox? Resposta: Mateada Galponeira!! Bom Domingo pra
todos.

69326
Ol? bom dia Rosimeri bourscheidLajeadoQuarto concorrer a promo??o da cuia Resposta :
mateada galponeira

90401
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

40978
Sou Maria julia de Ara?jo Padilha quero. Participar do sorteio da cuia e a bomba.Da
mateada galponeira.encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

19124
Bom dia aqui e o Everton Sgarbi de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos do
Mateada e CS inox .Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira.Obrigada ??

47076
Sou Vanderlei Ant?nio Mallmann.gostaria de participar do sorteio da cuia e da
bomba.mateada galponeira encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

55010
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

14299
Bom dia, Paulo Schaeffer de Roca Sales participar da promo??o cs inox resposta mateada
galoponeira, tamo junto forte abra?o pra voc?s a

88458
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

08157
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

17083
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

12424
Oi aqui ? Jana?na greise Queiroz quero concorrer a promo??o css inox mateada
galponeira d lajeado um grande abra?o ?timo domingo

59674 Sou Juliana Sonda de lajeado , quero participar da promo??o Mateada galponeira.

14112
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Tiago Rafael da SilvaTeut?nia RS

52538
Bom dia querro ganhar a cuia e a bomba da promo??o mateada galponeira Marlise Rusch
LAJEADO

94964 Paulo Miguel Nunes Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
20086 Kaliandra Vit?ria Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
63344 Daniela Silva de Oliveira lajeadoMATEADA GALPONEIRA
68524 Boa noite Mateada GalponeiraCarina Jost PereiraBela Vista Arroio do Meio
38176 Promo??o Mateada galponeira cs inox Daniela Cristina Schossler de Estrela. Forte abra
33145 Promo??o Mateada galponeira cs inox F?bio Gerhardt de Estrela. Forte abra

32375
Mateada Galponeira Gostaria de participar da promo??o Mateada e CS inox.Let?cia
Gasparetto Alves de Santa Cruz do Sul.



Nome Nº Promocional Resposta

85401

Bom dia, sou S?rgio krein, de cruzeiro do sul RS, ofere?o a m?sica, nossa vanera com os
serranos, pra minha esposa Ivone krein, e tamb?m gostaria de participar da promo??o c s
inox.Qual o programa que sorteia uma cuia e uma bomba de inox da c s inox? Resposta,
Mateada galponeira da r?dio encanto fm

23477
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Claumir
Jos? Berlanda Cidade: Arroio do Meio

91456
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Franciele
Malagi Cidade: Arroio do Meio

54902
Bom dia sou gilmara Teresinha Hermes Stein de Ven?ncio Aires queria participar
promo??o sorteio cuia e bomba resp.regalos do mateada galponeira e cs inoc

98087
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

42312
Bom dia sou Cesar jairo stein de Ven?ncio Aires gostaria participar sorteio cuia e bomba
promo??o resposta regalos do mateada galponeira e CS inox

74312
Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

16914
Bom dia Encanto,sou Airton silanio vogel de estrela, quero participar das promo??es de
hoje mateada galponeira e do kit,(981989778

70375
Bom dia Rafael aqui ? a Liliane Ledur de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos
do Mateada e CS inox ! Qual o programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS inox? Resposta: Mateada Galponeira!! Bom Domingo pra
todos.

89347
Ol? bom dia Rosimeri bourscheidLajeadoQuarto concorrer a promo??o da cuia Resposta :
mateada galponeira

86241
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

60776
Sou Maria julia de Ara?jo Padilha quero. Participar do sorteio da cuia e a bomba.Da
mateada galponeira.encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

30326
Bom dia aqui e o Everton Sgarbi de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos do
Mateada e CS inox .Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira.Obrigada ??

05365
Sou Vanderlei Ant?nio Mallmann.gostaria de participar do sorteio da cuia e da
bomba.mateada galponeira encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

07853
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

85336
Bom dia, Paulo Schaeffer de Roca Sales participar da promo??o cs inox resposta mateada
galoponeira, tamo junto forte abra?o pra voc?s a

19665
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

96312
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

36748
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

08736
Oi aqui ? Jana?na greise Queiroz quero concorrer a promo??o css inox mateada
galponeira d lajeado um grande abra?o ?timo domingo

53168 Sou Juliana Sonda de lajeado , quero participar da promo??o Mateada galponeira.

50861
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Tiago Rafael da SilvaTeut?nia RS

61275
Bom dia querro ganhar a cuia e a bomba da promo??o mateada galponeira Marlise Rusch
LAJEADO



Nome Nº Promocional Resposta

48132 Paulo Miguel Nunes Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
24619 Kaliandra Vit?ria Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
16656 Daniela Silva de Oliveira lajeadoMATEADA GALPONEIRA
09123 Boa noite Mateada GalponeiraCarina Jost PereiraBela Vista Arroio do Meio
57764 Promo??o Mateada galponeira cs inox Daniela Cristina Schossler de Estrela. Forte abra
49032 Promo??o Mateada galponeira cs inox F?bio Gerhardt de Estrela. Forte abra

94525
Mateada Galponeira Gostaria de participar da promo??o Mateada e CS inox.Let?cia
Gasparetto Alves de Santa Cruz do Sul.

81241

Bom dia, sou S?rgio krein, de cruzeiro do sul RS, ofere?o a m?sica, nossa vanera com os
serranos, pra minha esposa Ivone krein, e tamb?m gostaria de participar da promo??o c s
inox.Qual o programa que sorteia uma cuia e uma bomba de inox da c s inox? Resposta,
Mateada galponeira da r?dio encanto fm

40489
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Claumir
Jos? Berlanda Cidade: Arroio do Meio

49427
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Franciele
Malagi Cidade: Arroio do Meio

79328
Bom dia sou gilmara Teresinha Hermes Stein de Ven?ncio Aires queria participar
promo??o sorteio cuia e bomba resp.regalos do mateada galponeira e cs inoc

82801
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

23739
Bom dia sou Cesar jairo stein de Ven?ncio Aires gostaria participar sorteio cuia e bomba
promo??o resposta regalos do mateada galponeira e CS inox

96243
Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

53176
Bom dia Encanto,sou Airton silanio vogel de estrela, quero participar das promo??es de
hoje mateada galponeira e do kit,(981989778

13087
Bom dia Rafael aqui ? a Liliane Ledur de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos
do Mateada e CS inox ! Qual o programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS inox? Resposta: Mateada Galponeira!! Bom Domingo pra
todos.

13953
Ol? bom dia Rosimeri bourscheidLajeadoQuarto concorrer a promo??o da cuia Resposta :
mateada galponeira

43413
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

87851
Sou Maria julia de Ara?jo Padilha quero. Participar do sorteio da cuia e a bomba.Da
mateada galponeira.encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

21806
Bom dia aqui e o Everton Sgarbi de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos do
Mateada e CS inox .Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira.Obrigada ??

28749
Sou Vanderlei Ant?nio Mallmann.gostaria de participar do sorteio da cuia e da
bomba.mateada galponeira encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

07516
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

18118
Bom dia, Paulo Schaeffer de Roca Sales participar da promo??o cs inox resposta mateada
galoponeira, tamo junto forte abra?o pra voc?s a

22243
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

44265
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????



Nome Nº Promocional Resposta

26854
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

75411
Oi aqui ? Jana?na greise Queiroz quero concorrer a promo??o css inox mateada
galponeira d lajeado um grande abra?o ?timo domingo

95126 Sou Juliana Sonda de lajeado , quero participar da promo??o Mateada galponeira.

88130
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Tiago Rafael da SilvaTeut?nia RS

23544
Bom dia querro ganhar a cuia e a bomba da promo??o mateada galponeira Marlise Rusch
LAJEADO

66073 Paulo Miguel Nunes Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
12749 Kaliandra Vit?ria Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
40201 Daniela Silva de Oliveira lajeadoMATEADA GALPONEIRA
75197 Boa noite Mateada GalponeiraCarina Jost PereiraBela Vista Arroio do Meio
70513 Promo??o Mateada galponeira cs inox Daniela Cristina Schossler de Estrela. Forte abra
89233 Promo??o Mateada galponeira cs inox F?bio Gerhardt de Estrela. Forte abra

69722
Mateada Galponeira Gostaria de participar da promo??o Mateada e CS inox.Let?cia
Gasparetto Alves de Santa Cruz do Sul.

51755

Bom dia, sou S?rgio krein, de cruzeiro do sul RS, ofere?o a m?sica, nossa vanera com os
serranos, pra minha esposa Ivone krein, e tamb?m gostaria de participar da promo??o c s
inox.Qual o programa que sorteia uma cuia e uma bomba de inox da c s inox? Resposta,
Mateada galponeira da r?dio encanto fm

29722
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Claumir
Jos? Berlanda Cidade: Arroio do Meio

19149
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Franciele
Malagi Cidade: Arroio do Meio

31084
Bom dia sou gilmara Teresinha Hermes Stein de Ven?ncio Aires queria participar
promo??o sorteio cuia e bomba resp.regalos do mateada galponeira e cs inoc

12523
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

42889
Bom dia sou Cesar jairo stein de Ven?ncio Aires gostaria participar sorteio cuia e bomba
promo??o resposta regalos do mateada galponeira e CS inox

27328
Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

65699
Bom dia Encanto,sou Airton silanio vogel de estrela, quero participar das promo??es de
hoje mateada galponeira e do kit,(981989778

55976
Bom dia Rafael aqui ? a Liliane Ledur de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos
do Mateada e CS inox ! Qual o programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS inox? Resposta: Mateada Galponeira!! Bom Domingo pra
todos.

09813
Ol? bom dia Rosimeri bourscheidLajeadoQuarto concorrer a promo??o da cuia Resposta :
mateada galponeira

79653
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

99389
Sou Maria julia de Ara?jo Padilha quero. Participar do sorteio da cuia e a bomba.Da
mateada galponeira.encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

97665
Bom dia aqui e o Everton Sgarbi de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos do
Mateada e CS inox .Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira.Obrigada ??

01459
Sou Vanderlei Ant?nio Mallmann.gostaria de participar do sorteio da cuia e da
bomba.mateada galponeira encanto fm.sou de cruzeiro do sul.



Nome Nº Promocional Resposta

28139
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

05181
Bom dia, Paulo Schaeffer de Roca Sales participar da promo??o cs inox resposta mateada
galoponeira, tamo junto forte abra?o pra voc?s a

19578
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

50382
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

49446
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

46433
Oi aqui ? Jana?na greise Queiroz quero concorrer a promo??o css inox mateada
galponeira d lajeado um grande abra?o ?timo domingo

25794 Sou Juliana Sonda de lajeado , quero participar da promo??o Mateada galponeira.

44573
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Tiago Rafael da SilvaTeut?nia RS

34563
Bom dia querro ganhar a cuia e a bomba da promo??o mateada galponeira Marlise Rusch
LAJEADO

49338 Paulo Miguel Nunes Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
10646 Kaliandra Vit?ria Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
47312 Daniela Silva de Oliveira lajeadoMATEADA GALPONEIRA
89539 Boa noite Mateada GalponeiraCarina Jost PereiraBela Vista Arroio do Meio
85844 Promo??o Mateada galponeira cs inox Daniela Cristina Schossler de Estrela. Forte abra
17826 Promo??o Mateada galponeira cs inox F?bio Gerhardt de Estrela. Forte abra

78773
Mateada Galponeira Gostaria de participar da promo??o Mateada e CS inox.Let?cia
Gasparetto Alves de Santa Cruz do Sul.

55567

Bom dia, sou S?rgio krein, de cruzeiro do sul RS, ofere?o a m?sica, nossa vanera com os
serranos, pra minha esposa Ivone krein, e tamb?m gostaria de participar da promo??o c s
inox.Qual o programa que sorteia uma cuia e uma bomba de inox da c s inox? Resposta,
Mateada galponeira da r?dio encanto fm

69582
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Claumir
Jos? Berlanda Cidade: Arroio do Meio

08495
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Franciele
Malagi Cidade: Arroio do Meio

74717
Bom dia sou gilmara Teresinha Hermes Stein de Ven?ncio Aires queria participar
promo??o sorteio cuia e bomba resp.regalos do mateada galponeira e cs inoc

00666
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

21019
Bom dia sou Cesar jairo stein de Ven?ncio Aires gostaria participar sorteio cuia e bomba
promo??o resposta regalos do mateada galponeira e CS inox

17606
Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

27994
Bom dia Encanto,sou Airton silanio vogel de estrela, quero participar das promo??es de
hoje mateada galponeira e do kit,(981989778

86719
Bom dia Rafael aqui ? a Liliane Ledur de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos
do Mateada e CS inox ! Qual o programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS inox? Resposta: Mateada Galponeira!! Bom Domingo pra
todos.

73583
Ol? bom dia Rosimeri bourscheidLajeadoQuarto concorrer a promo??o da cuia Resposta :
mateada galponeira



Nome Nº Promocional Resposta

66372
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

72973
Sou Maria julia de Ara?jo Padilha quero. Participar do sorteio da cuia e a bomba.Da
mateada galponeira.encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

35473
Bom dia aqui e o Everton Sgarbi de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos do
Mateada e CS inox .Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira.Obrigada ??

67832
Sou Vanderlei Ant?nio Mallmann.gostaria de participar do sorteio da cuia e da
bomba.mateada galponeira encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

01112
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

40655
Bom dia, Paulo Schaeffer de Roca Sales participar da promo??o cs inox resposta mateada
galoponeira, tamo junto forte abra?o pra voc?s a

87410
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

51495
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

90101
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

33844
Oi aqui ? Jana?na greise Queiroz quero concorrer a promo??o css inox mateada
galponeira d lajeado um grande abra?o ?timo domingo

77290 Sou Juliana Sonda de lajeado , quero participar da promo??o Mateada galponeira.

34674
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Tiago Rafael da SilvaTeut?nia RS

68407
Bom dia querro ganhar a cuia e a bomba da promo??o mateada galponeira Marlise Rusch
LAJEADO

26629 Paulo Miguel Nunes Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
45321 Kaliandra Vit?ria Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
15720 Daniela Silva de Oliveira lajeadoMATEADA GALPONEIRA
16169 Boa noite Mateada GalponeiraCarina Jost PereiraBela Vista Arroio do Meio
31166 Promo??o Mateada galponeira cs inox Daniela Cristina Schossler de Estrela. Forte abra
94942 Promo??o Mateada galponeira cs inox F?bio Gerhardt de Estrela. Forte abra

86733
Mateada Galponeira Gostaria de participar da promo??o Mateada e CS inox.Let?cia
Gasparetto Alves de Santa Cruz do Sul.

03129

Bom dia, sou S?rgio krein, de cruzeiro do sul RS, ofere?o a m?sica, nossa vanera com os
serranos, pra minha esposa Ivone krein, e tamb?m gostaria de participar da promo??o c s
inox.Qual o programa que sorteia uma cuia e uma bomba de inox da c s inox? Resposta,
Mateada galponeira da r?dio encanto fm

03438
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Claumir
Jos? Berlanda Cidade: Arroio do Meio

61450
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Franciele
Malagi Cidade: Arroio do Meio

24458
Bom dia sou gilmara Teresinha Hermes Stein de Ven?ncio Aires queria participar
promo??o sorteio cuia e bomba resp.regalos do mateada galponeira e cs inoc

79057
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

31790
Bom dia sou Cesar jairo stein de Ven?ncio Aires gostaria participar sorteio cuia e bomba
promo??o resposta regalos do mateada galponeira e CS inox

11177
Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela



Nome Nº Promocional Resposta

52640
Bom dia Encanto,sou Airton silanio vogel de estrela, quero participar das promo??es de
hoje mateada galponeira e do kit,(981989778

69598
Bom dia Rafael aqui ? a Liliane Ledur de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos
do Mateada e CS inox ! Qual o programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS inox? Resposta: Mateada Galponeira!! Bom Domingo pra
todos.

77549
Ol? bom dia Rosimeri bourscheidLajeadoQuarto concorrer a promo??o da cuia Resposta :
mateada galponeira

25614
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

05072
Sou Maria julia de Ara?jo Padilha quero. Participar do sorteio da cuia e a bomba.Da
mateada galponeira.encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

45382
Bom dia aqui e o Everton Sgarbi de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos do
Mateada e CS inox .Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira.Obrigada ??

26727
Sou Vanderlei Ant?nio Mallmann.gostaria de participar do sorteio da cuia e da
bomba.mateada galponeira encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

45727
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

32792
Bom dia, Paulo Schaeffer de Roca Sales participar da promo??o cs inox resposta mateada
galoponeira, tamo junto forte abra?o pra voc?s a

78223
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

35829
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

66636
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

55513
Oi aqui ? Jana?na greise Queiroz quero concorrer a promo??o css inox mateada
galponeira d lajeado um grande abra?o ?timo domingo

70504 Sou Juliana Sonda de lajeado , quero participar da promo??o Mateada galponeira.

35044
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Tiago Rafael da SilvaTeut?nia RS

82142
Bom dia querro ganhar a cuia e a bomba da promo??o mateada galponeira Marlise Rusch
LAJEADO

15825 Paulo Miguel Nunes Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
50764 Kaliandra Vit?ria Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
98311 Daniela Silva de Oliveira lajeadoMATEADA GALPONEIRA
46991 Boa noite Mateada GalponeiraCarina Jost PereiraBela Vista Arroio do Meio
84311 Promo??o Mateada galponeira cs inox Daniela Cristina Schossler de Estrela. Forte abra
93254 Promo??o Mateada galponeira cs inox F?bio Gerhardt de Estrela. Forte abra

33725
Mateada Galponeira Gostaria de participar da promo??o Mateada e CS inox.Let?cia
Gasparetto Alves de Santa Cruz do Sul.

87441

Bom dia, sou S?rgio krein, de cruzeiro do sul RS, ofere?o a m?sica, nossa vanera com os
serranos, pra minha esposa Ivone krein, e tamb?m gostaria de participar da promo??o c s
inox.Qual o programa que sorteia uma cuia e uma bomba de inox da c s inox? Resposta,
Mateada galponeira da r?dio encanto fm

96692
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Claumir
Jos? Berlanda Cidade: Arroio do Meio

91236
Quero participar da promo??o:Qual programa da ENCANTO FM que pode te dar uma cuia
e uma bomba de chimarr?o da CS inox ? Resposta: Mateada Galponeira Nome: Franciele
Malagi Cidade: Arroio do Meio



Nome Nº Promocional Resposta

21150
Bom dia sou gilmara Teresinha Hermes Stein de Ven?ncio Aires queria participar
promo??o sorteio cuia e bomba resp.regalos do mateada galponeira e cs inoc

74233
Boooooom diiiiiiia! ?Qual programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira Sou a Elise Cristiane
Schneider de Teut?nia bjs

23027
Bom dia sou Cesar jairo stein de Ven?ncio Aires gostaria participar sorteio cuia e bomba
promo??o resposta regalos do mateada galponeira e CS inox

32328
Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

26874
Bom dia Encanto,sou Airton silanio vogel de estrela, quero participar das promo??es de
hoje mateada galponeira e do kit,(981989778

92626
Bom dia Rafael aqui ? a Liliane Ledur de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos
do Mateada e CS inox ! Qual o programa da Encanto Fm que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS inox? Resposta: Mateada Galponeira!! Bom Domingo pra
todos.

09878
Ol? bom dia Rosimeri bourscheidLajeadoQuarto concorrer a promo??o da cuia Resposta :
mateada galponeira

52488
Bom dia! Sou Mara Regina Barkert de Santa Clara do Sul. Quero participar da promo??o
do Mateada Galponeira e CS inox.

55260
Sou Maria julia de Ara?jo Padilha quero. Participar do sorteio da cuia e a bomba.Da
mateada galponeira.encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

79216
Bom dia aqui e o Everton Sgarbi de Teut?nia quero participar da promo??o Regalos do
Mateada e CS inox .Qual o programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma
bomba de chimarr?o da CS Inox? Resposta: Mateada Galponeira.Obrigada ??

43425
Sou Vanderlei Ant?nio Mallmann.gostaria de participar do sorteio da cuia e da
bomba.mateada galponeira encanto fm.sou de cruzeiro do sul.

88053
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

57439
Bom dia, Paulo Schaeffer de Roca Sales participar da promo??o cs inox resposta mateada
galoponeira, tamo junto forte abra?o pra voc?s a

79254
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

54689
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

12952
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

49758
Oi aqui ? Jana?na greise Queiroz quero concorrer a promo??o css inox mateada
galponeira d lajeado um grande abra?o ?timo domingo

89734 Sou Juliana Sonda de lajeado , quero participar da promo??o Mateada galponeira.

95095
Qual ? o programa que te d? uma cuia de presente ?Mateada galponeira Encanto FM e
CS inox Tiago Rafael da SilvaTeut?nia RS

40499
Bom dia querro ganhar a cuia e a bomba da promo??o mateada galponeira Marlise Rusch
LAJEADO

93407 Paulo Miguel Nunes Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
12576 Kaliandra Vit?ria Duarte Lajeado MATEADA GALPONEIRA
24811 Daniela Silva de Oliveira lajeadoMATEADA GALPONEIRA
86661 Boa noite Mateada GalponeiraCarina Jost PereiraBela Vista Arroio do Meio
46301 Promo??o Mateada galponeira cs inox Daniela Cristina Schossler de Estrela. Forte abra
12252 Promo??o Mateada galponeira cs inox F?bio Gerhardt de Estrela. Forte abra

83353
Mateada Galponeira Gostaria de participar da promo??o Mateada e CS inox.Let?cia
Gasparetto Alves de Santa Cruz do Sul.



Nome Nº Promocional Resposta

52945
Oi encanto ? a Loiva Skripsky de lajeado gostaria de ouvir a m?sica castra??o a pialo e
participar da promo??o, que programa da encanto fm quem da uma cuia e uma bomba da
cs inox ? o mateada galponeira

86042
Bom dia aqui ? a Eliziane Silva de Estrela !!Qual programa da encanto fm que pode me da
uma cuia e uma bomba da Cs Inox ? O programa que pode me dar uma bomba e uma
cuia ? Mateada Galponeira e CS Inox

21797
Bom dia ? o Rejan Raul Sanders de Ro?a Sales Qual ? o programa da Encanto FM quem
pode dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS inox ?Resposta Mateada Galponeira

60393
Bom dia aqui ? o Roberto de Oliveira de estrela e a resposta da pergunta qual o programa
da encanto FM que d? uma cuia e uma bomba da CS inox ? o Mateada galponeira

35128
Bom dia a todos r?dio maravilhosa SALETE GABIATTI Lajeado quero participar do
programa q da uma cuia e bomba da cs inox que ? mateada galponeira ?timo domingo

48391
Bom diaJuliana Delavald de Lajeado.Eu quero participar do sorteio.PerguntaQuem da uma
cuia e uma bomba inox????Resposta: Mateada Galponeira ? CS Inox.

79636
Quero participar do sorteio..Qual programa de r?dio qu? est? sorteando uma cuia e uma
bomba de chimarr?o?Respoita. Mateada galponeira. Sou joenio Gianello Encantado.

17610
Bom dia Rafaela kaiser Lajeado b. ConventosQual o programa da encanto FM que pode
dar uma bomba e a cuia da cs inoxMateada galponeira

80460
Bom dia, aqui ? Janiele keller. Sou de Encantado Qual programa da encanto que pode dar
uma cuia e uma bomba Cs inox? Mateada galponeira

74664
Bom dia , sou a P?mela Bueno de Encantado . Qual o programa da encanto que pode dar
uma cuia e uma bomba Cs inox ? Mateada Galponeira

61311
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

02511
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

63901
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Osmar Gomes de Andrade, Estrela

19744
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

82650
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
regalo da cs inox R Mateada Galponeira abra

13879
Bom dia...qual o programa da ENCANTO FM que pode e dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox .resposta..Mateada Galponeira.... Alexandre Scheibel de Lajeado

90561
Bom dia quero participar da promo??o CS inox Quem pode me dar uma bomba e uma
cuia de chimarr?o resposta: Mateada Gualponearia ? o Eduardo de Fazenda Vilanova
abra?o.

89677
Bruna Bergmann de Lajeado -Qual o programa da encanto fm que da um cuia e uma
bomba da cs inox? Programa mateada galponeira

21794
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

28547
Sou Elaine Scherer Austria!de Lajeado quem pode dar cuia e bomba de chimarr?o cs inox
resposta!! mateada galponeira

99770
Bom dia..Qual o programa da Encanto FM que pode dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o?R: Mateada Galponeira e CS Inox!Jairo Afonso SchwendlerMato Leit

47319
Bom dia , qual programa da encanto FM que pode dar uma cuia e bomba da cs inox ,
resposta mateada galponeira . Daloncio dos Santos , Cruzeiro do Sul . Abra

01887
Bom dia !Sou Janete Venturini de Mu?um , Quem pode dar uma cuia e bomba da CS inox
? ? mateada galponeira!!!

50805
Bom dia quero participar da promo??o da ss in?x Quem pode me dar uma cuia e bomba ?
mateada galponeiraSintia Roberta Martins de Arroio do meio



Nome Nº Promocional Resposta

29683
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?i e bom domingo p
todos voc?s.

42522
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, sou Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o e bom
domingo p todos voc?s.

78579
Bom dia. Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e bomba da CS Inox ?
Resposta Mateada Galponeira. Luis Donato Siqueira. Lajeado . Abra?o a todos

83396
Bom dia. Parab?ns pelo programa. Sou joenio Gianello. Encantado..Resposta. Mateada
galponeira. Grande abra?o. ?timo domingo.

27906
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

09314
Bom dia qual ? o programa que te da uma bonba e cuia de chimarr?o da se s inos
mateada galponeira marlise borges klauck de palmas arroio do meio toca baitaca qualquer
uma e ofereco para minha sogra Nelda klauck meu marido Guinter

36342
Qual programa da encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da cs inox?Resposta:
Mateada galponeiraBom dia gauchada aqui ? o Samoel Luis krummenauer da cidade de
Lajeado- RS bom domingo ? todos ouvindo a melhor r?dio do vale.

13948
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. ?dson Souza de Lajeado

47454
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. Patr?cia Diedrich de Lajeado

58139
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

74341
Bom diaQual o programa da encanto que pode dar uma bomba e a cuia da cs inox
Mateada galponeira Marinho kaiserLajeado b.conventos

82583
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

53977
Bondiaaa!!Sou Elaine Scherer Austria E quero participar da promo??o da mateada
galponeira que podem dar uma guia e bomba da CS inox sou de Lajeado RGS

00193
Qual programa da encanto QE pode dar cuia e bomba de cs inox resposta mateada
galponeira !!sou Elaine Scherer Austria de Lajeado

86992
Bom dia ? Roberta Morigi de Estrela. Quem d? uma cuia e uma bomba ? a mateada
galponeira e CS Inox. E logo mais a turma do piquete estar? reunida estragando uma
carne. Toca canto alegretense

28642
Qual ? o programa da encanto que d? uma bomba e uma cuia da cs inox? R MATEADA
GALPONEIRAEduardo Ames de Capit

61505
Qual programa da Encanto pode te dar uma cuia e uma bomba ?Resposta ? Mateada
Galponeira.Magda Seidl Gon?alvesLajeadoOuvindo a n?mero 1 do vale????

89503
Qual o programa que pode dar uma cuia e bomba da SS inox a resposta ? mateada
galponeira meu nome ?.,Rejane Rodrigues Encantado

92543
Jairo luiz da silva canabarro teutonia regalos da encanto cs inox mateada galponeira ?
isso Rafael valeu

81249

Qual o programa da radio Encanto que da uma cuia de a?o inox ? o Mateada galponeira
sou Claudete Kramer de lajeado do Bairro Sao Crist?v?o meu numero de telefone
998441265 manda uma m?sica pra meu esposo Dario Kramer e minhas filhas Catharina e
a Carolina e meu genro Cristian Hammes pode ser Velhas Cartas muito obrigado e bom
domingo a todos voc

72154
Qual e o programa da encanto FM e cs inox que da cuia e bomba mateada galponeira.
Roni Lorenzon Roca Sales

06422
Bom dia Qual o programa q da uma cuia e uma bomba d csinox Mateada galponeira
Janete scheeren Estrela
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71811
Qual o programa que d? uma Cuia e uma Bomba da CS Inox? mateada GalponeiraAna
Klunk....de Estrela um ?timo Domingo a todas as Crian?as para meu filho Felipe

61832 bom dia aqui ? a bruna Grunewaldt de lajeado a resposta ? mateada galponeira

28217
Bom dia! Qual programa q pode d? uma bomba e cuia ss inox mateada galponeira Magali
b?lsamo de lajeado conventos

00358
Bom dia. Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia? Mateada galponeira.Ediana
Dalmoro de Estrela

61602
Qual o programa da encanto fm q da regalos da cs inox? Mateada galponeiraAqui Fl?vio
Vasconcellos de LajeadoBom domingo a todos, abra?o.

75537 Bom dia ? o Jeison Alan Dente de Lajeado a resposta ? mateada galponeira
02245 Oi bom dia Sintia Roberta MartinsArroio do Meiomateada galponeira

12408
Qual o programa q d? uma cuia e bombaCs inox e mateada galponeiraMariane Gerhardt
Arroio do Meio

05220
Qual o programa q uma cuia e bombaCS inox e mateada galponeiraMariane Gerhardt
Arroio do Meio

44768 Ingrid schneider. D lajeado rs A resposta e MATEADA GALPONEIRA
90987 Bom dia aqui e andreia da silva pacheco mateada galponeira sou de venancio aires rs

88617
Qual o programa que d? uma cuia e bomba mateada galponeira esse inox sou Dirce Fachi
de S?o Jac? Capit?o quero a m?sica Quer?ncio amada

72674
Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada e CS Inox. Qual ? o programa que
pode te dar uma cuia e uma bomba de inox?Mateada Galponeira e CS Inox.Lu?sa de
Ara?jo Schulte de Lajeado

00302
Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada e CS Inox. Qual ? o programa que
pode te dar uma cuia e uma bomba de inox?Mateada Galponeira e CS Inox.Artur Luiz
Schulte de Lajeado, 7 anos

24959
Ol? tudo bem gostaria de participar da mateada galponeira e cs inox Mariane Gerhardt
Arroio do Meio

86622 Ol? td bem gostaria de participar da mateada galponeira Mariane Gerhardt Arroio do Meio

47757
Oi quero participar da promo?ao da mateada galponera da cr inoxi.Valdinei da costa
Gon?alves.De Paverama.

83099
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

60964 Quem da cuia bomba mateada galponeira cs inox. Neiva Agnoletto Encantado
30340 CS inox com mateada galponeira quero cuia Marin?s weizenmann arroio do meio
89631 Resposta...Mateada Galponeira...Candida melissa Krilow de santa clara do sul

14942

Bom dia Mateada GalponeiraQual ? o melhor programa de Domingo de manh? que nos
presenteia com Regados da Encanto e SS Inox? Mateada Galponeira. Quero pedir a
m?sica de Mano Lima e filho - De pai pra filho e oferecer para todos os ouvintes e voc?s
da r?dio. Eliane Biondo -EncantadoRua flores da Cunha, 785.

30534 Mateada da galponeiraJoel Mateus Marques Da silvaMu?um
76623 mateada galponeira Mara Raquel cornellius travesseiro
43584 Mateada galponeira Magali b?lsamo de lajeado conventos

92039
Oi encanto ? a Loiva Skripsky de lajeado gostaria de ouvir a m?sica castra??o a pialo e
participar da promo??o, que programa da encanto fm quem da uma cuia e uma bomba da
cs inox ? o mateada galponeira

66127
Bom dia aqui ? a Eliziane Silva de Estrela !!Qual programa da encanto fm que pode me da
uma cuia e uma bomba da Cs Inox ? O programa que pode me dar uma bomba e uma
cuia ? Mateada Galponeira e CS Inox

36127
Bom dia ? o Rejan Raul Sanders de Ro?a Sales Qual ? o programa da Encanto FM quem
pode dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS inox ?Resposta Mateada Galponeira

73289
Bom dia aqui ? o Roberto de Oliveira de estrela e a resposta da pergunta qual o programa
da encanto FM que d? uma cuia e uma bomba da CS inox ? o Mateada galponeira
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38282
Bom dia a todos r?dio maravilhosa SALETE GABIATTI Lajeado quero participar do
programa q da uma cuia e bomba da cs inox que ? mateada galponeira ?timo domingo

42550
Bom diaJuliana Delavald de Lajeado.Eu quero participar do sorteio.PerguntaQuem da uma
cuia e uma bomba inox????Resposta: Mateada Galponeira ? CS Inox.

45100
Quero participar do sorteio..Qual programa de r?dio qu? est? sorteando uma cuia e uma
bomba de chimarr?o?Respoita. Mateada galponeira. Sou joenio Gianello Encantado.

00114
Bom dia Rafaela kaiser Lajeado b. ConventosQual o programa da encanto FM que pode
dar uma bomba e a cuia da cs inoxMateada galponeira

70768
Bom dia, aqui ? Janiele keller. Sou de Encantado Qual programa da encanto que pode dar
uma cuia e uma bomba Cs inox? Mateada galponeira

45458
Bom dia , sou a P?mela Bueno de Encantado . Qual o programa da encanto que pode dar
uma cuia e uma bomba Cs inox ? Mateada Galponeira

61717
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

46305
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

47704
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Osmar Gomes de Andrade, Estrela

74126
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

51526
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
regalo da cs inox R Mateada Galponeira abra

92472
Bom dia...qual o programa da ENCANTO FM que pode e dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox .resposta..Mateada Galponeira.... Alexandre Scheibel de Lajeado

65114
Bom dia quero participar da promo??o CS inox Quem pode me dar uma bomba e uma
cuia de chimarr?o resposta: Mateada Gualponearia ? o Eduardo de Fazenda Vilanova
abra?o.

40143
Bruna Bergmann de Lajeado -Qual o programa da encanto fm que da um cuia e uma
bomba da cs inox? Programa mateada galponeira

65146
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

65417
Sou Elaine Scherer Austria!de Lajeado quem pode dar cuia e bomba de chimarr?o cs inox
resposta!! mateada galponeira

65103
Bom dia..Qual o programa da Encanto FM que pode dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o?R: Mateada Galponeira e CS Inox!Jairo Afonso SchwendlerMato Leit

51769
Bom dia , qual programa da encanto FM que pode dar uma cuia e bomba da cs inox ,
resposta mateada galponeira . Daloncio dos Santos , Cruzeiro do Sul . Abra

13174
Bom dia !Sou Janete Venturini de Mu?um , Quem pode dar uma cuia e bomba da CS inox
? ? mateada galponeira!!!

48202
Bom dia quero participar da promo??o da ss in?x Quem pode me dar uma cuia e bomba ?
mateada galponeiraSintia Roberta Martins de Arroio do meio

12734
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?i e bom domingo p
todos voc?s.

43514
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, sou Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o e bom
domingo p todos voc?s.

37834
Bom dia. Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e bomba da CS Inox ?
Resposta Mateada Galponeira. Luis Donato Siqueira. Lajeado . Abra?o a todos

27676
Bom dia. Parab?ns pelo programa. Sou joenio Gianello. Encantado..Resposta. Mateada
galponeira. Grande abra?o. ?timo domingo.
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74049
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

14457
Bom dia qual ? o programa que te da uma bonba e cuia de chimarr?o da se s inos
mateada galponeira marlise borges klauck de palmas arroio do meio toca baitaca qualquer
uma e ofereco para minha sogra Nelda klauck meu marido Guinter

71260
Qual programa da encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da cs inox?Resposta:
Mateada galponeiraBom dia gauchada aqui ? o Samoel Luis krummenauer da cidade de
Lajeado- RS bom domingo ? todos ouvindo a melhor r?dio do vale.

66088
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. ?dson Souza de Lajeado

80585
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. Patr?cia Diedrich de Lajeado

07388
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

39377
Bom diaQual o programa da encanto que pode dar uma bomba e a cuia da cs inox
Mateada galponeira Marinho kaiserLajeado b.conventos

18867
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

49939
Bondiaaa!!Sou Elaine Scherer Austria E quero participar da promo??o da mateada
galponeira que podem dar uma guia e bomba da CS inox sou de Lajeado RGS

84478
Qual programa da encanto QE pode dar cuia e bomba de cs inox resposta mateada
galponeira !!sou Elaine Scherer Austria de Lajeado

18981
Bom dia ? Roberta Morigi de Estrela. Quem d? uma cuia e uma bomba ? a mateada
galponeira e CS Inox. E logo mais a turma do piquete estar? reunida estragando uma
carne. Toca canto alegretense

20707
Qual ? o programa da encanto que d? uma bomba e uma cuia da cs inox? R MATEADA
GALPONEIRAEduardo Ames de Capit

80699
Qual programa da Encanto pode te dar uma cuia e uma bomba ?Resposta ? Mateada
Galponeira.Magda Seidl Gon?alvesLajeadoOuvindo a n?mero 1 do vale????

67013
Qual o programa que pode dar uma cuia e bomba da SS inox a resposta ? mateada
galponeira meu nome ?.,Rejane Rodrigues Encantado

77641
Jairo luiz da silva canabarro teutonia regalos da encanto cs inox mateada galponeira ?
isso Rafael valeu

54825

Qual o programa da radio Encanto que da uma cuia de a?o inox ? o Mateada galponeira
sou Claudete Kramer de lajeado do Bairro Sao Crist?v?o meu numero de telefone
998441265 manda uma m?sica pra meu esposo Dario Kramer e minhas filhas Catharina e
a Carolina e meu genro Cristian Hammes pode ser Velhas Cartas muito obrigado e bom
domingo a todos voc

18539
Qual e o programa da encanto FM e cs inox que da cuia e bomba mateada galponeira.
Roni Lorenzon Roca Sales

70114
Bom dia Qual o programa q da uma cuia e uma bomba d csinox Mateada galponeira
Janete scheeren Estrela

19939
Qual o programa que d? uma Cuia e uma Bomba da CS Inox? mateada GalponeiraAna
Klunk....de Estrela um ?timo Domingo a todas as Crian?as para meu filho Felipe

58682 bom dia aqui ? a bruna Grunewaldt de lajeado a resposta ? mateada galponeira

35261
Bom dia! Qual programa q pode d? uma bomba e cuia ss inox mateada galponeira Magali
b?lsamo de lajeado conventos

85357
Bom dia. Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia? Mateada galponeira.Ediana
Dalmoro de Estrela

23786
Qual o programa da encanto fm q da regalos da cs inox? Mateada galponeiraAqui Fl?vio
Vasconcellos de LajeadoBom domingo a todos, abra?o.

87030 Bom dia ? o Jeison Alan Dente de Lajeado a resposta ? mateada galponeira
98531 Oi bom dia Sintia Roberta MartinsArroio do Meiomateada galponeira



Nome Nº Promocional Resposta

71988
Qual o programa q d? uma cuia e bombaCs inox e mateada galponeiraMariane Gerhardt
Arroio do Meio

99764
Qual o programa q uma cuia e bombaCS inox e mateada galponeiraMariane Gerhardt
Arroio do Meio

42046 Ingrid schneider. D lajeado rs A resposta e MATEADA GALPONEIRA
09822 Bom dia aqui e andreia da silva pacheco mateada galponeira sou de venancio aires rs

27441
Qual o programa que d? uma cuia e bomba mateada galponeira esse inox sou Dirce Fachi
de S?o Jac? Capit?o quero a m?sica Quer?ncio amada

16095
Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada e CS Inox. Qual ? o programa que
pode te dar uma cuia e uma bomba de inox?Mateada Galponeira e CS Inox.Lu?sa de
Ara?jo Schulte de Lajeado

24280
Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada e CS Inox. Qual ? o programa que
pode te dar uma cuia e uma bomba de inox?Mateada Galponeira e CS Inox.Artur Luiz
Schulte de Lajeado, 7 anos

98702
Ol? tudo bem gostaria de participar da mateada galponeira e cs inox Mariane Gerhardt
Arroio do Meio

82183 Ol? td bem gostaria de participar da mateada galponeira Mariane Gerhardt Arroio do Meio

06090
Oi quero participar da promo?ao da mateada galponera da cr inoxi.Valdinei da costa
Gon?alves.De Paverama.

21561
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

23733 Quem da cuia bomba mateada galponeira cs inox. Neiva Agnoletto Encantado
56030 CS inox com mateada galponeira quero cuia Marin?s weizenmann arroio do meio
06040 Resposta...Mateada Galponeira...Candida melissa Krilow de santa clara do sul

42715

Bom dia Mateada GalponeiraQual ? o melhor programa de Domingo de manh? que nos
presenteia com Regados da Encanto e SS Inox? Mateada Galponeira. Quero pedir a
m?sica de Mano Lima e filho - De pai pra filho e oferecer para todos os ouvintes e voc?s
da r?dio. Eliane Biondo -EncantadoRua flores da Cunha, 785.

76737 Mateada da galponeiraJoel Mateus Marques Da silvaMu?um
35977 mateada galponeira Mara Raquel cornellius travesseiro
23414 Mateada galponeira Magali b?lsamo de lajeado conventos

43751
Oi encanto ? a Loiva Skripsky de lajeado gostaria de ouvir a m?sica castra??o a pialo e
participar da promo??o, que programa da encanto fm quem da uma cuia e uma bomba da
cs inox ? o mateada galponeira

13618
Bom dia aqui ? a Eliziane Silva de Estrela !!Qual programa da encanto fm que pode me da
uma cuia e uma bomba da Cs Inox ? O programa que pode me dar uma bomba e uma
cuia ? Mateada Galponeira e CS Inox

78240
Bom dia ? o Rejan Raul Sanders de Ro?a Sales Qual ? o programa da Encanto FM quem
pode dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS inox ?Resposta Mateada Galponeira

62290
Bom dia aqui ? o Roberto de Oliveira de estrela e a resposta da pergunta qual o programa
da encanto FM que d? uma cuia e uma bomba da CS inox ? o Mateada galponeira

83733
Bom dia a todos r?dio maravilhosa SALETE GABIATTI Lajeado quero participar do
programa q da uma cuia e bomba da cs inox que ? mateada galponeira ?timo domingo

98180
Bom diaJuliana Delavald de Lajeado.Eu quero participar do sorteio.PerguntaQuem da uma
cuia e uma bomba inox????Resposta: Mateada Galponeira ? CS Inox.

20973
Quero participar do sorteio..Qual programa de r?dio qu? est? sorteando uma cuia e uma
bomba de chimarr?o?Respoita. Mateada galponeira. Sou joenio Gianello Encantado.

18994
Bom dia Rafaela kaiser Lajeado b. ConventosQual o programa da encanto FM que pode
dar uma bomba e a cuia da cs inoxMateada galponeira

83537
Bom dia, aqui ? Janiele keller. Sou de Encantado Qual programa da encanto que pode dar
uma cuia e uma bomba Cs inox? Mateada galponeira
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44759
Bom dia , sou a P?mela Bueno de Encantado . Qual o programa da encanto que pode dar
uma cuia e uma bomba Cs inox ? Mateada Galponeira

06024
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

82068
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

16748
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Osmar Gomes de Andrade, Estrela

05789
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

24115
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
regalo da cs inox R Mateada Galponeira abra

26571
Bom dia...qual o programa da ENCANTO FM que pode e dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox .resposta..Mateada Galponeira.... Alexandre Scheibel de Lajeado

33231
Bom dia quero participar da promo??o CS inox Quem pode me dar uma bomba e uma
cuia de chimarr?o resposta: Mateada Gualponearia ? o Eduardo de Fazenda Vilanova
abra?o.

40210
Bruna Bergmann de Lajeado -Qual o programa da encanto fm que da um cuia e uma
bomba da cs inox? Programa mateada galponeira

50851
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

31933
Sou Elaine Scherer Austria!de Lajeado quem pode dar cuia e bomba de chimarr?o cs inox
resposta!! mateada galponeira

22394
Bom dia..Qual o programa da Encanto FM que pode dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o?R: Mateada Galponeira e CS Inox!Jairo Afonso SchwendlerMato Leit

55717
Bom dia , qual programa da encanto FM que pode dar uma cuia e bomba da cs inox ,
resposta mateada galponeira . Daloncio dos Santos , Cruzeiro do Sul . Abra

38023
Bom dia !Sou Janete Venturini de Mu?um , Quem pode dar uma cuia e bomba da CS inox
? ? mateada galponeira!!!

43956
Bom dia quero participar da promo??o da ss in?x Quem pode me dar uma cuia e bomba ?
mateada galponeiraSintia Roberta Martins de Arroio do meio

79450
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?i e bom domingo p
todos voc?s.

94053
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, sou Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o e bom
domingo p todos voc?s.

49996
Bom dia. Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e bomba da CS Inox ?
Resposta Mateada Galponeira. Luis Donato Siqueira. Lajeado . Abra?o a todos

22165
Bom dia. Parab?ns pelo programa. Sou joenio Gianello. Encantado..Resposta. Mateada
galponeira. Grande abra?o. ?timo domingo.

70791
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

85973
Bom dia qual ? o programa que te da uma bonba e cuia de chimarr?o da se s inos
mateada galponeira marlise borges klauck de palmas arroio do meio toca baitaca qualquer
uma e ofereco para minha sogra Nelda klauck meu marido Guinter

45580
Qual programa da encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da cs inox?Resposta:
Mateada galponeiraBom dia gauchada aqui ? o Samoel Luis krummenauer da cidade de
Lajeado- RS bom domingo ? todos ouvindo a melhor r?dio do vale.

14542
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. ?dson Souza de Lajeado
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99592
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. Patr?cia Diedrich de Lajeado

23820
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

76833
Bom diaQual o programa da encanto que pode dar uma bomba e a cuia da cs inox
Mateada galponeira Marinho kaiserLajeado b.conventos

83325
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

22001
Bondiaaa!!Sou Elaine Scherer Austria E quero participar da promo??o da mateada
galponeira que podem dar uma guia e bomba da CS inox sou de Lajeado RGS

97807
Qual programa da encanto QE pode dar cuia e bomba de cs inox resposta mateada
galponeira !!sou Elaine Scherer Austria de Lajeado

02319
Bom dia ? Roberta Morigi de Estrela. Quem d? uma cuia e uma bomba ? a mateada
galponeira e CS Inox. E logo mais a turma do piquete estar? reunida estragando uma
carne. Toca canto alegretense

05538
Qual ? o programa da encanto que d? uma bomba e uma cuia da cs inox? R MATEADA
GALPONEIRAEduardo Ames de Capit

42567
Qual programa da Encanto pode te dar uma cuia e uma bomba ?Resposta ? Mateada
Galponeira.Magda Seidl Gon?alvesLajeadoOuvindo a n?mero 1 do vale????

08344
Qual o programa que pode dar uma cuia e bomba da SS inox a resposta ? mateada
galponeira meu nome ?.,Rejane Rodrigues Encantado

87607
Jairo luiz da silva canabarro teutonia regalos da encanto cs inox mateada galponeira ?
isso Rafael valeu

59316

Qual o programa da radio Encanto que da uma cuia de a?o inox ? o Mateada galponeira
sou Claudete Kramer de lajeado do Bairro Sao Crist?v?o meu numero de telefone
998441265 manda uma m?sica pra meu esposo Dario Kramer e minhas filhas Catharina e
a Carolina e meu genro Cristian Hammes pode ser Velhas Cartas muito obrigado e bom
domingo a todos voc

14134
Qual e o programa da encanto FM e cs inox que da cuia e bomba mateada galponeira.
Roni Lorenzon Roca Sales

11722
Bom dia Qual o programa q da uma cuia e uma bomba d csinox Mateada galponeira
Janete scheeren Estrela

85887
Qual o programa que d? uma Cuia e uma Bomba da CS Inox? mateada GalponeiraAna
Klunk....de Estrela um ?timo Domingo a todas as Crian?as para meu filho Felipe

47365 bom dia aqui ? a bruna Grunewaldt de lajeado a resposta ? mateada galponeira

51932
Bom dia! Qual programa q pode d? uma bomba e cuia ss inox mateada galponeira Magali
b?lsamo de lajeado conventos

79298
Bom dia. Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia? Mateada galponeira.Ediana
Dalmoro de Estrela

74327
Qual o programa da encanto fm q da regalos da cs inox? Mateada galponeiraAqui Fl?vio
Vasconcellos de LajeadoBom domingo a todos, abra?o.

92457 Bom dia ? o Jeison Alan Dente de Lajeado a resposta ? mateada galponeira
17322 Oi bom dia Sintia Roberta MartinsArroio do Meiomateada galponeira

18283
Qual o programa q d? uma cuia e bombaCs inox e mateada galponeiraMariane Gerhardt
Arroio do Meio

71908
Qual o programa q uma cuia e bombaCS inox e mateada galponeiraMariane Gerhardt
Arroio do Meio

11376 Ingrid schneider. D lajeado rs A resposta e MATEADA GALPONEIRA
68279 Bom dia aqui e andreia da silva pacheco mateada galponeira sou de venancio aires rs

94073
Qual o programa que d? uma cuia e bomba mateada galponeira esse inox sou Dirce Fachi
de S?o Jac? Capit?o quero a m?sica Quer?ncio amada
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82168
Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada e CS Inox. Qual ? o programa que
pode te dar uma cuia e uma bomba de inox?Mateada Galponeira e CS Inox.Lu?sa de
Ara?jo Schulte de Lajeado

54253
Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada e CS Inox. Qual ? o programa que
pode te dar uma cuia e uma bomba de inox?Mateada Galponeira e CS Inox.Artur Luiz
Schulte de Lajeado, 7 anos

39654
Ol? tudo bem gostaria de participar da mateada galponeira e cs inox Mariane Gerhardt
Arroio do Meio

96711 Ol? td bem gostaria de participar da mateada galponeira Mariane Gerhardt Arroio do Meio

53845
Oi quero participar da promo?ao da mateada galponera da cr inoxi.Valdinei da costa
Gon?alves.De Paverama.

63475
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

73544 Quem da cuia bomba mateada galponeira cs inox. Neiva Agnoletto Encantado
37171 CS inox com mateada galponeira quero cuia Marin?s weizenmann arroio do meio
85476 Resposta...Mateada Galponeira...Candida melissa Krilow de santa clara do sul

71352

Bom dia Mateada GalponeiraQual ? o melhor programa de Domingo de manh? que nos
presenteia com Regados da Encanto e SS Inox? Mateada Galponeira. Quero pedir a
m?sica de Mano Lima e filho - De pai pra filho e oferecer para todos os ouvintes e voc?s
da r?dio. Eliane Biondo -EncantadoRua flores da Cunha, 785.

39491 Mateada da galponeiraJoel Mateus Marques Da silvaMu?um
91014 mateada galponeira Mara Raquel cornellius travesseiro
13920 Mateada galponeira Magali b?lsamo de lajeado conventos

47836
Oi encanto ? a Loiva Skripsky de lajeado gostaria de ouvir a m?sica castra??o a pialo e
participar da promo??o, que programa da encanto fm quem da uma cuia e uma bomba da
cs inox ? o mateada galponeira

78622
Bom dia aqui ? a Eliziane Silva de Estrela !!Qual programa da encanto fm que pode me da
uma cuia e uma bomba da Cs Inox ? O programa que pode me dar uma bomba e uma
cuia ? Mateada Galponeira e CS Inox

73236
Bom dia ? o Rejan Raul Sanders de Ro?a Sales Qual ? o programa da Encanto FM quem
pode dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS inox ?Resposta Mateada Galponeira

61971
Bom dia aqui ? o Roberto de Oliveira de estrela e a resposta da pergunta qual o programa
da encanto FM que d? uma cuia e uma bomba da CS inox ? o Mateada galponeira

90344
Bom dia a todos r?dio maravilhosa SALETE GABIATTI Lajeado quero participar do
programa q da uma cuia e bomba da cs inox que ? mateada galponeira ?timo domingo

59124
Bom diaJuliana Delavald de Lajeado.Eu quero participar do sorteio.PerguntaQuem da uma
cuia e uma bomba inox????Resposta: Mateada Galponeira ? CS Inox.

09337
Quero participar do sorteio..Qual programa de r?dio qu? est? sorteando uma cuia e uma
bomba de chimarr?o?Respoita. Mateada galponeira. Sou joenio Gianello Encantado.

42277
Bom dia Rafaela kaiser Lajeado b. ConventosQual o programa da encanto FM que pode
dar uma bomba e a cuia da cs inoxMateada galponeira

95863
Bom dia, aqui ? Janiele keller. Sou de Encantado Qual programa da encanto que pode dar
uma cuia e uma bomba Cs inox? Mateada galponeira

88636
Bom dia , sou a P?mela Bueno de Encantado . Qual o programa da encanto que pode dar
uma cuia e uma bomba Cs inox ? Mateada Galponeira

16604
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

88321
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

05958
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Osmar Gomes de Andrade, Estrela



Nome Nº Promocional Resposta

34887
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

60229
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
regalo da cs inox R Mateada Galponeira abra

17335
Bom dia...qual o programa da ENCANTO FM que pode e dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox .resposta..Mateada Galponeira.... Alexandre Scheibel de Lajeado

03167
Bom dia quero participar da promo??o CS inox Quem pode me dar uma bomba e uma
cuia de chimarr?o resposta: Mateada Gualponearia ? o Eduardo de Fazenda Vilanova
abra?o.

54303
Bruna Bergmann de Lajeado -Qual o programa da encanto fm que da um cuia e uma
bomba da cs inox? Programa mateada galponeira

99503
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

57420
Sou Elaine Scherer Austria!de Lajeado quem pode dar cuia e bomba de chimarr?o cs inox
resposta!! mateada galponeira

93957
Bom dia..Qual o programa da Encanto FM que pode dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o?R: Mateada Galponeira e CS Inox!Jairo Afonso SchwendlerMato Leit

96214
Bom dia , qual programa da encanto FM que pode dar uma cuia e bomba da cs inox ,
resposta mateada galponeira . Daloncio dos Santos , Cruzeiro do Sul . Abra

11266
Bom dia !Sou Janete Venturini de Mu?um , Quem pode dar uma cuia e bomba da CS inox
? ? mateada galponeira!!!

57432
Bom dia quero participar da promo??o da ss in?x Quem pode me dar uma cuia e bomba ?
mateada galponeiraSintia Roberta Martins de Arroio do meio

69759
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?i e bom domingo p
todos voc?s.

48437
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, sou Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o e bom
domingo p todos voc?s.

42908
Bom dia. Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e bomba da CS Inox ?
Resposta Mateada Galponeira. Luis Donato Siqueira. Lajeado . Abra?o a todos

41112
Bom dia. Parab?ns pelo programa. Sou joenio Gianello. Encantado..Resposta. Mateada
galponeira. Grande abra?o. ?timo domingo.

87929
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

33923
Bom dia qual ? o programa que te da uma bonba e cuia de chimarr?o da se s inos
mateada galponeira marlise borges klauck de palmas arroio do meio toca baitaca qualquer
uma e ofereco para minha sogra Nelda klauck meu marido Guinter

55032
Qual programa da encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da cs inox?Resposta:
Mateada galponeiraBom dia gauchada aqui ? o Samoel Luis krummenauer da cidade de
Lajeado- RS bom domingo ? todos ouvindo a melhor r?dio do vale.

35766
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. ?dson Souza de Lajeado

12546
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. Patr?cia Diedrich de Lajeado

28269
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

97737
Bom diaQual o programa da encanto que pode dar uma bomba e a cuia da cs inox
Mateada galponeira Marinho kaiserLajeado b.conventos

02890
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado



Nome Nº Promocional Resposta

87393
Bondiaaa!!Sou Elaine Scherer Austria E quero participar da promo??o da mateada
galponeira que podem dar uma guia e bomba da CS inox sou de Lajeado RGS

07074
Qual programa da encanto QE pode dar cuia e bomba de cs inox resposta mateada
galponeira !!sou Elaine Scherer Austria de Lajeado

45168
Bom dia ? Roberta Morigi de Estrela. Quem d? uma cuia e uma bomba ? a mateada
galponeira e CS Inox. E logo mais a turma do piquete estar? reunida estragando uma
carne. Toca canto alegretense

83257
Qual ? o programa da encanto que d? uma bomba e uma cuia da cs inox? R MATEADA
GALPONEIRAEduardo Ames de Capit

95710
Qual programa da Encanto pode te dar uma cuia e uma bomba ?Resposta ? Mateada
Galponeira.Magda Seidl Gon?alvesLajeadoOuvindo a n?mero 1 do vale????

61772
Qual o programa que pode dar uma cuia e bomba da SS inox a resposta ? mateada
galponeira meu nome ?.,Rejane Rodrigues Encantado

71579
Jairo luiz da silva canabarro teutonia regalos da encanto cs inox mateada galponeira ?
isso Rafael valeu

01669

Qual o programa da radio Encanto que da uma cuia de a?o inox ? o Mateada galponeira
sou Claudete Kramer de lajeado do Bairro Sao Crist?v?o meu numero de telefone
998441265 manda uma m?sica pra meu esposo Dario Kramer e minhas filhas Catharina e
a Carolina e meu genro Cristian Hammes pode ser Velhas Cartas muito obrigado e bom
domingo a todos voc

96660
Qual e o programa da encanto FM e cs inox que da cuia e bomba mateada galponeira.
Roni Lorenzon Roca Sales

31808
Bom dia Qual o programa q da uma cuia e uma bomba d csinox Mateada galponeira
Janete scheeren Estrela

19004
Qual o programa que d? uma Cuia e uma Bomba da CS Inox? mateada GalponeiraAna
Klunk....de Estrela um ?timo Domingo a todas as Crian?as para meu filho Felipe

99827 bom dia aqui ? a bruna Grunewaldt de lajeado a resposta ? mateada galponeira

86111
Bom dia! Qual programa q pode d? uma bomba e cuia ss inox mateada galponeira Magali
b?lsamo de lajeado conventos

18508
Bom dia. Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia? Mateada galponeira.Ediana
Dalmoro de Estrela

57247
Qual o programa da encanto fm q da regalos da cs inox? Mateada galponeiraAqui Fl?vio
Vasconcellos de LajeadoBom domingo a todos, abra?o.

80069 Bom dia ? o Jeison Alan Dente de Lajeado a resposta ? mateada galponeira
14723 Oi bom dia Sintia Roberta MartinsArroio do Meiomateada galponeira

68513
Qual o programa q d? uma cuia e bombaCs inox e mateada galponeiraMariane Gerhardt
Arroio do Meio

37501
Qual o programa q uma cuia e bombaCS inox e mateada galponeiraMariane Gerhardt
Arroio do Meio

84483 Ingrid schneider. D lajeado rs A resposta e MATEADA GALPONEIRA
16951 Bom dia aqui e andreia da silva pacheco mateada galponeira sou de venancio aires rs

80410
Qual o programa que d? uma cuia e bomba mateada galponeira esse inox sou Dirce Fachi
de S?o Jac? Capit?o quero a m?sica Quer?ncio amada

25596
Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada e CS Inox. Qual ? o programa que
pode te dar uma cuia e uma bomba de inox?Mateada Galponeira e CS Inox.Lu?sa de
Ara?jo Schulte de Lajeado

04881
Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada e CS Inox. Qual ? o programa que
pode te dar uma cuia e uma bomba de inox?Mateada Galponeira e CS Inox.Artur Luiz
Schulte de Lajeado, 7 anos

14334
Ol? tudo bem gostaria de participar da mateada galponeira e cs inox Mariane Gerhardt
Arroio do Meio

80628 Ol? td bem gostaria de participar da mateada galponeira Mariane Gerhardt Arroio do Meio



Nome Nº Promocional Resposta

40647
Oi quero participar da promo?ao da mateada galponera da cr inoxi.Valdinei da costa
Gon?alves.De Paverama.

26880
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

08898 Quem da cuia bomba mateada galponeira cs inox. Neiva Agnoletto Encantado
38384 CS inox com mateada galponeira quero cuia Marin?s weizenmann arroio do meio
29771 Resposta...Mateada Galponeira...Candida melissa Krilow de santa clara do sul

96292

Bom dia Mateada GalponeiraQual ? o melhor programa de Domingo de manh? que nos
presenteia com Regados da Encanto e SS Inox? Mateada Galponeira. Quero pedir a
m?sica de Mano Lima e filho - De pai pra filho e oferecer para todos os ouvintes e voc?s
da r?dio. Eliane Biondo -EncantadoRua flores da Cunha, 785.

74939 Mateada da galponeiraJoel Mateus Marques Da silvaMu?um
79549 mateada galponeira Mara Raquel cornellius travesseiro
41169 Mateada galponeira Magali b?lsamo de lajeado conventos

36711
Oi encanto ? a Loiva Skripsky de lajeado gostaria de ouvir a m?sica castra??o a pialo e
participar da promo??o, que programa da encanto fm quem da uma cuia e uma bomba da
cs inox ? o mateada galponeira

51129
Bom dia aqui ? a Eliziane Silva de Estrela !!Qual programa da encanto fm que pode me da
uma cuia e uma bomba da Cs Inox ? O programa que pode me dar uma bomba e uma
cuia ? Mateada Galponeira e CS Inox

42838
Bom dia ? o Rejan Raul Sanders de Ro?a Sales Qual ? o programa da Encanto FM quem
pode dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS inox ?Resposta Mateada Galponeira

33372
Bom dia aqui ? o Roberto de Oliveira de estrela e a resposta da pergunta qual o programa
da encanto FM que d? uma cuia e uma bomba da CS inox ? o Mateada galponeira

82937
Bom dia a todos r?dio maravilhosa SALETE GABIATTI Lajeado quero participar do
programa q da uma cuia e bomba da cs inox que ? mateada galponeira ?timo domingo

61843
Bom diaJuliana Delavald de Lajeado.Eu quero participar do sorteio.PerguntaQuem da uma
cuia e uma bomba inox????Resposta: Mateada Galponeira ? CS Inox.

33199
Quero participar do sorteio..Qual programa de r?dio qu? est? sorteando uma cuia e uma
bomba de chimarr?o?Respoita. Mateada galponeira. Sou joenio Gianello Encantado.

69049
Bom dia Rafaela kaiser Lajeado b. ConventosQual o programa da encanto FM que pode
dar uma bomba e a cuia da cs inoxMateada galponeira

80352
Bom dia, aqui ? Janiele keller. Sou de Encantado Qual programa da encanto que pode dar
uma cuia e uma bomba Cs inox? Mateada galponeira

90446
Bom dia , sou a P?mela Bueno de Encantado . Qual o programa da encanto que pode dar
uma cuia e uma bomba Cs inox ? Mateada Galponeira

49118
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

95075
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

58960
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Osmar Gomes de Andrade, Estrela

86619
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

79559
Bom dia eu sou Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul e gostaria de participar do sorteio
regalo da cs inox R Mateada Galponeira abra

75912
Bom dia...qual o programa da ENCANTO FM que pode e dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS Inox .resposta..Mateada Galponeira.... Alexandre Scheibel de Lajeado

67030
Bom dia quero participar da promo??o CS inox Quem pode me dar uma bomba e uma
cuia de chimarr?o resposta: Mateada Gualponearia ? o Eduardo de Fazenda Vilanova
abra?o.



Nome Nº Promocional Resposta

05155
Bruna Bergmann de Lajeado -Qual o programa da encanto fm que da um cuia e uma
bomba da cs inox? Programa mateada galponeira

80793
Bom dia! ?dson Souza de Lajeado. Quero participar da promo??o Regalo da Encanto e
CS INOX , programa Mateada Galponeira, toca cadela baia

81364
Sou Elaine Scherer Austria!de Lajeado quem pode dar cuia e bomba de chimarr?o cs inox
resposta!! mateada galponeira

85784
Bom dia..Qual o programa da Encanto FM que pode dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o?R: Mateada Galponeira e CS Inox!Jairo Afonso SchwendlerMato Leit

21440
Bom dia , qual programa da encanto FM que pode dar uma cuia e bomba da cs inox ,
resposta mateada galponeira . Daloncio dos Santos , Cruzeiro do Sul . Abra

08245
Bom dia !Sou Janete Venturini de Mu?um , Quem pode dar uma cuia e bomba da CS inox
? ? mateada galponeira!!!

94682
Bom dia quero participar da promo??o da ss in?x Quem pode me dar uma cuia e bomba ?
mateada galponeiraSintia Roberta Martins de Arroio do meio

59825
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?i e bom domingo p
todos voc?s.

38016
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, sou Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o e bom
domingo p todos voc?s.

90974
Bom dia. Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e bomba da CS Inox ?
Resposta Mateada Galponeira. Luis Donato Siqueira. Lajeado . Abra?o a todos

12955
Bom dia. Parab?ns pelo programa. Sou joenio Gianello. Encantado..Resposta. Mateada
galponeira. Grande abra?o. ?timo domingo.

70524
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

46454
Bom dia qual ? o programa que te da uma bonba e cuia de chimarr?o da se s inos
mateada galponeira marlise borges klauck de palmas arroio do meio toca baitaca qualquer
uma e ofereco para minha sogra Nelda klauck meu marido Guinter

49667
Qual programa da encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da cs inox?Resposta:
Mateada galponeiraBom dia gauchada aqui ? o Samoel Luis krummenauer da cidade de
Lajeado- RS bom domingo ? todos ouvindo a melhor r?dio do vale.

21653
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. ?dson Souza de Lajeado

89292
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. Patr?cia Diedrich de Lajeado

83039
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

04591
Bom diaQual o programa da encanto que pode dar uma bomba e a cuia da cs inox
Mateada galponeira Marinho kaiserLajeado b.conventos

51136
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

16238
Bondiaaa!!Sou Elaine Scherer Austria E quero participar da promo??o da mateada
galponeira que podem dar uma guia e bomba da CS inox sou de Lajeado RGS

73640
Qual programa da encanto QE pode dar cuia e bomba de cs inox resposta mateada
galponeira !!sou Elaine Scherer Austria de Lajeado

31488
Bom dia ? Roberta Morigi de Estrela. Quem d? uma cuia e uma bomba ? a mateada
galponeira e CS Inox. E logo mais a turma do piquete estar? reunida estragando uma
carne. Toca canto alegretense

06685
Qual ? o programa da encanto que d? uma bomba e uma cuia da cs inox? R MATEADA
GALPONEIRAEduardo Ames de Capit

22758
Qual programa da Encanto pode te dar uma cuia e uma bomba ?Resposta ? Mateada
Galponeira.Magda Seidl Gon?alvesLajeadoOuvindo a n?mero 1 do vale????



Nome Nº Promocional Resposta

26564
Qual o programa que pode dar uma cuia e bomba da SS inox a resposta ? mateada
galponeira meu nome ?.,Rejane Rodrigues Encantado

65645
Jairo luiz da silva canabarro teutonia regalos da encanto cs inox mateada galponeira ?
isso Rafael valeu

06123

Qual o programa da radio Encanto que da uma cuia de a?o inox ? o Mateada galponeira
sou Claudete Kramer de lajeado do Bairro Sao Crist?v?o meu numero de telefone
998441265 manda uma m?sica pra meu esposo Dario Kramer e minhas filhas Catharina e
a Carolina e meu genro Cristian Hammes pode ser Velhas Cartas muito obrigado e bom
domingo a todos voc

41558
Qual e o programa da encanto FM e cs inox que da cuia e bomba mateada galponeira.
Roni Lorenzon Roca Sales

76408
Bom dia Qual o programa q da uma cuia e uma bomba d csinox Mateada galponeira
Janete scheeren Estrela

11278
Qual o programa que d? uma Cuia e uma Bomba da CS Inox? mateada GalponeiraAna
Klunk....de Estrela um ?timo Domingo a todas as Crian?as para meu filho Felipe

22351 bom dia aqui ? a bruna Grunewaldt de lajeado a resposta ? mateada galponeira

57773
Bom dia! Qual programa q pode d? uma bomba e cuia ss inox mateada galponeira Magali
b?lsamo de lajeado conventos

97062
Bom dia. Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia? Mateada galponeira.Ediana
Dalmoro de Estrela

66018
Qual o programa da encanto fm q da regalos da cs inox? Mateada galponeiraAqui Fl?vio
Vasconcellos de LajeadoBom domingo a todos, abra?o.

91745 Bom dia ? o Jeison Alan Dente de Lajeado a resposta ? mateada galponeira
03617 Oi bom dia Sintia Roberta MartinsArroio do Meiomateada galponeira

04034
Qual o programa q d? uma cuia e bombaCs inox e mateada galponeiraMariane Gerhardt
Arroio do Meio

82720
Qual o programa q uma cuia e bombaCS inox e mateada galponeiraMariane Gerhardt
Arroio do Meio

08901 Ingrid schneider. D lajeado rs A resposta e MATEADA GALPONEIRA
16990 Bom dia aqui e andreia da silva pacheco mateada galponeira sou de venancio aires rs

53244
Qual o programa que d? uma cuia e bomba mateada galponeira esse inox sou Dirce Fachi
de S?o Jac? Capit?o quero a m?sica Quer?ncio amada

55355
Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada e CS Inox. Qual ? o programa que
pode te dar uma cuia e uma bomba de inox?Mateada Galponeira e CS Inox.Lu?sa de
Ara?jo Schulte de Lajeado

66657
Quero participar da Promo??o Regalos do Mateada e CS Inox. Qual ? o programa que
pode te dar uma cuia e uma bomba de inox?Mateada Galponeira e CS Inox.Artur Luiz
Schulte de Lajeado, 7 anos

44648
Ol? tudo bem gostaria de participar da mateada galponeira e cs inox Mariane Gerhardt
Arroio do Meio

49697 Ol? td bem gostaria de participar da mateada galponeira Mariane Gerhardt Arroio do Meio

95785
Oi quero participar da promo?ao da mateada galponera da cr inoxi.Valdinei da costa
Gon?alves.De Paverama.

65936
Promo??o Regalos do Mateada e CS InoxQual o programa da Encanto FM que pode me
dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox?Resposta Mateada
GalponeiraCarlos EifertSanta Cruz do Sul

53130 Quem da cuia bomba mateada galponeira cs inox. Neiva Agnoletto Encantado
27273 CS inox com mateada galponeira quero cuia Marin?s weizenmann arroio do meio
75888 Resposta...Mateada Galponeira...Candida melissa Krilow de santa clara do sul

53838

Bom dia Mateada GalponeiraQual ? o melhor programa de Domingo de manh? que nos
presenteia com Regados da Encanto e SS Inox? Mateada Galponeira. Quero pedir a
m?sica de Mano Lima e filho - De pai pra filho e oferecer para todos os ouvintes e voc?s
da r?dio. Eliane Biondo -EncantadoRua flores da Cunha, 785.
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38267 Mateada da galponeiraJoel Mateus Marques Da silvaMu?um
85266 mateada galponeira Mara Raquel cornellius travesseiro
59961 Mateada galponeira Magali b?lsamo de lajeado conventos

89851
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

92753
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

84911
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

53089
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

39145
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

29705
Bom dia, aqui ? a Janete Bert? de Lajeado....qual o programa da encantado FM q pode
dar uma bomba e uma cuia da CS inox??........Mateada galponeira, sem d?vida...

45979
Oii Janice webler de Arroio do MeioQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS INOX?MATEADA GALPONEIRA

31905
Bom diaMarinho kaiser b.conventos LajeadoQual programa da encanto FM que pode dar
uma cuia e a bomda da cs inox. Mateada galponeira. Abra

20329
Sou a Milene Dik de lajeado Qual a r?dio que ti da uma cuia e uma bomba da CS Inox S?
a r?dio Encanto fm e o programa Mateada Galponeira????????

27528
Bom dia!! Jos? In?cio Trasel Boa Uni?o Estrela. Quero participar do sorteio da cuia e
bomba da cs inox. E o programa ? Mateada Galponeira ..Bom domingo a todos, ABRA?O.

35340
Sou Lurdes da Silva de MARQUES DE SOUZA quero participar da promo??o da CS Inox
que vai dar uma cuia e bomba. Resposta. Mateada Galponeira quero oferecer a pr?xima
m?sica para Meu esposo Nelson abra?o a todos os ouvintes e voc?s da R?dio

60662
Bom dia pessoal!? a Mari de Olarias Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e
uma cuia da CS inoxResposta: Mateada galponeiraBom Domingo Maristela Voigt de
Lajeado

51182
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

57201
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

31617
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

37463
Bom dia Rafael!Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de
chimarr?o da CS inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o
e bom domingo p todos voc?s.

26112
Oi AQUI ? SUSANE B DOS SANTOS DE VEN?NCIO AIRES QUEM PODE DAR UMA
CUIAE BOMBA DA CSINOX NO PROGRAMA mateada GALPONEIRA

24922
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

83883
Bom dia...Qual o programa da encanto que pode dar uma cuida e uma bomba da CS
inox?Resposta: Mateada Galponeira Aline GallasDe arroio do meio...Abra

74629
Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba de chimarrao da CS
INOX?Resposta: MATEADA GALPONEIRAVanderlei feldmann lanzini Roca Sales(Poppin)



Nome Nº Promocional Resposta

69449
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o e um aben?oado
domingo p todos voc?s.

06742
Bom dia ,qual programa da encanto FM que d? uma cuia e bomba da CS inox , resposta
mateada galponeira.Cesar Keller . lajeado

32967
Qual o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS inox? R:
Mateada Galponeira Liliane Beatriz Petry, Estrela

32259
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

02820
Qual programa da radio Encanto FM que pode dar uma cuia e uma bomba da CS
Inox!?MATEADA GALPONEIRA Viviane Graciolla - Centro Encantado/RS

25432
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. ?dson Souza de Lajeado

39339
Bom diaQual programa da encanto FM que pode dar uma cuia e bomba da cs inox
Mateada galponeira Rafaela kaiser Lajeado b . conventos

17407
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

89598
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraGilberto Rodrigues de Lajeado Bom Domingo

08688
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraCec?lia Voigt Rodrigues de Lajeado

59987
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraRafaella Voigt Rodrigues de Lajeado

79449
Qual o programa da Encanto FM que pode dar uma cuia da CS inox ? ? o programa
Mateada Galponeira Marizete Luiza Cozersk teutonia

01441
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado

44898
Qual o programa da Encanto Fm que te d? uma cuia e uma bomba da CS inox...Mateada
Galponeira.. Alexandre Scheibel de Lajeado

32539
Bom dia! Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba da Csinox? R: Mateada
galponeira. Aline Santos, S?o Bento, Lajeado. Toca os serranos se poss?vel.

40586
Qual o programa que pode dar uma cuia ? uma bomba da c.s.inox?RESPOSTA. mateada
galponeira. Luiz Martins Bela vista Arroio do meio.

74603
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul

78519
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul

72491
Bom dia encanto .quero participar da promo??o da CS
INOX.RESPOSTAMATEADA.GALPONEIRA.SOU de Marques de Souza um abra?o pra
todos os amigos do jardim do cedro Nelson da silva

94933
Qual programa da ENCANTO FM, d? cuia e bomba da CS INOX? MATEADA
GALPONEIRA.Bom domingo a todos, aqui Fl?vio Vasconcellos de Lajeado.

06047
Quem te da uma cuia e bomba ?Cs inox e mateada galponeira Abra?o a todos Darci
Albring de Lajeado

07831 Alexandre Cunha de Estrela mateada galponeira
55595 mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
57229 mateada galponeiraJanete venturini de Mu?um.

65033
mateada galponeira e CS inox podem me dar uma bomba e cuia de chimarr?o .Carlos
Alberto de Teutonia

87213 Mateada Galponeira e CS Inox = Fl?via Dickel = Lajeado
94693 MATEADA CALPONEIRA Sou Nadir Graf Arroio ? do Meio ok bom final de semana.



Nome Nº Promocional Resposta

91145
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

12135
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

78577
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

65775
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

81585
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

85320
Bom dia, aqui ? a Janete Bert? de Lajeado....qual o programa da encantado FM q pode
dar uma bomba e uma cuia da CS inox??........Mateada galponeira, sem d?vida...

98742
Oii Janice webler de Arroio do MeioQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS INOX?MATEADA GALPONEIRA

13845
Bom diaMarinho kaiser b.conventos LajeadoQual programa da encanto FM que pode dar
uma cuia e a bomda da cs inox. Mateada galponeira. Abra

88140
Sou a Milene Dik de lajeado Qual a r?dio que ti da uma cuia e uma bomba da CS Inox S?
a r?dio Encanto fm e o programa Mateada Galponeira????????

24175
Bom dia!! Jos? In?cio Trasel Boa Uni?o Estrela. Quero participar do sorteio da cuia e
bomba da cs inox. E o programa ? Mateada Galponeira ..Bom domingo a todos, ABRA?O.

53185
Sou Lurdes da Silva de MARQUES DE SOUZA quero participar da promo??o da CS Inox
que vai dar uma cuia e bomba. Resposta. Mateada Galponeira quero oferecer a pr?xima
m?sica para Meu esposo Nelson abra?o a todos os ouvintes e voc?s da R?dio

05548
Bom dia pessoal!? a Mari de Olarias Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e
uma cuia da CS inoxResposta: Mateada galponeiraBom Domingo Maristela Voigt de
Lajeado

13773
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

61873
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

65536
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

93223
Bom dia Rafael!Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de
chimarr?o da CS inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o
e bom domingo p todos voc?s.

10434
Oi AQUI ? SUSANE B DOS SANTOS DE VEN?NCIO AIRES QUEM PODE DAR UMA
CUIAE BOMBA DA CSINOX NO PROGRAMA mateada GALPONEIRA

25762
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

03900
Bom dia...Qual o programa da encanto que pode dar uma cuida e uma bomba da CS
inox?Resposta: Mateada Galponeira Aline GallasDe arroio do meio...Abra

85038
Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba de chimarrao da CS
INOX?Resposta: MATEADA GALPONEIRAVanderlei feldmann lanzini Roca Sales(Poppin)

04281
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o e um aben?oado
domingo p todos voc?s.
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76392
Bom dia ,qual programa da encanto FM que d? uma cuia e bomba da CS inox , resposta
mateada galponeira.Cesar Keller . lajeado

79971
Qual o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS inox? R:
Mateada Galponeira Liliane Beatriz Petry, Estrela

10329
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

84224
Qual programa da radio Encanto FM que pode dar uma cuia e uma bomba da CS
Inox!?MATEADA GALPONEIRA Viviane Graciolla - Centro Encantado/RS

35567
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. ?dson Souza de Lajeado

67559
Bom diaQual programa da encanto FM que pode dar uma cuia e bomba da cs inox
Mateada galponeira Rafaela kaiser Lajeado b . conventos

49257
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

22780
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraGilberto Rodrigues de Lajeado Bom Domingo

62253
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraCec?lia Voigt Rodrigues de Lajeado

40403
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraRafaella Voigt Rodrigues de Lajeado

34916
Qual o programa da Encanto FM que pode dar uma cuia da CS inox ? ? o programa
Mateada Galponeira Marizete Luiza Cozersk teutonia

40831
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado

06178
Qual o programa da Encanto Fm que te d? uma cuia e uma bomba da CS inox...Mateada
Galponeira.. Alexandre Scheibel de Lajeado

16501
Bom dia! Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba da Csinox? R: Mateada
galponeira. Aline Santos, S?o Bento, Lajeado. Toca os serranos se poss?vel.

04921
Qual o programa que pode dar uma cuia ? uma bomba da c.s.inox?RESPOSTA. mateada
galponeira. Luiz Martins Bela vista Arroio do meio.

30347
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul

14292
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul

29096
Bom dia encanto .quero participar da promo??o da CS
INOX.RESPOSTAMATEADA.GALPONEIRA.SOU de Marques de Souza um abra?o pra
todos os amigos do jardim do cedro Nelson da silva

83532
Qual programa da ENCANTO FM, d? cuia e bomba da CS INOX? MATEADA
GALPONEIRA.Bom domingo a todos, aqui Fl?vio Vasconcellos de Lajeado.

19840
Quem te da uma cuia e bomba ?Cs inox e mateada galponeira Abra?o a todos Darci
Albring de Lajeado

42869 Alexandre Cunha de Estrela mateada galponeira
45405 mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
85376 mateada galponeiraJanete venturini de Mu?um.

36092
mateada galponeira e CS inox podem me dar uma bomba e cuia de chimarr?o .Carlos
Alberto de Teutonia

08720 Mateada Galponeira e CS Inox = Fl?via Dickel = Lajeado
95811 MATEADA CALPONEIRA Sou Nadir Graf Arroio ? do Meio ok bom final de semana.

61855
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS
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12621
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

80850
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

66137
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

89013
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

60822
Bom dia, aqui ? a Janete Bert? de Lajeado....qual o programa da encantado FM q pode
dar uma bomba e uma cuia da CS inox??........Mateada galponeira, sem d?vida...

76466
Oii Janice webler de Arroio do MeioQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS INOX?MATEADA GALPONEIRA

73238
Bom diaMarinho kaiser b.conventos LajeadoQual programa da encanto FM que pode dar
uma cuia e a bomda da cs inox. Mateada galponeira. Abra

96389
Sou a Milene Dik de lajeado Qual a r?dio que ti da uma cuia e uma bomba da CS Inox S?
a r?dio Encanto fm e o programa Mateada Galponeira????????

44026
Bom dia!! Jos? In?cio Trasel Boa Uni?o Estrela. Quero participar do sorteio da cuia e
bomba da cs inox. E o programa ? Mateada Galponeira ..Bom domingo a todos, ABRA?O.

22495
Sou Lurdes da Silva de MARQUES DE SOUZA quero participar da promo??o da CS Inox
que vai dar uma cuia e bomba. Resposta. Mateada Galponeira quero oferecer a pr?xima
m?sica para Meu esposo Nelson abra?o a todos os ouvintes e voc?s da R?dio

19169
Bom dia pessoal!? a Mari de Olarias Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e
uma cuia da CS inoxResposta: Mateada galponeiraBom Domingo Maristela Voigt de
Lajeado

06279
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

62899
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

54085
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

47110
Bom dia Rafael!Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de
chimarr?o da CS inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o
e bom domingo p todos voc?s.

69077
Oi AQUI ? SUSANE B DOS SANTOS DE VEN?NCIO AIRES QUEM PODE DAR UMA
CUIAE BOMBA DA CSINOX NO PROGRAMA mateada GALPONEIRA

70587
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

73262
Bom dia...Qual o programa da encanto que pode dar uma cuida e uma bomba da CS
inox?Resposta: Mateada Galponeira Aline GallasDe arroio do meio...Abra

73998
Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba de chimarrao da CS
INOX?Resposta: MATEADA GALPONEIRAVanderlei feldmann lanzini Roca Sales(Poppin)

00934
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o e um aben?oado
domingo p todos voc?s.

03095
Bom dia ,qual programa da encanto FM que d? uma cuia e bomba da CS inox , resposta
mateada galponeira.Cesar Keller . lajeado
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84467
Qual o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS inox? R:
Mateada Galponeira Liliane Beatriz Petry, Estrela

07396
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

45964
Qual programa da radio Encanto FM que pode dar uma cuia e uma bomba da CS
Inox!?MATEADA GALPONEIRA Viviane Graciolla - Centro Encantado/RS

29872
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. ?dson Souza de Lajeado

92773
Bom diaQual programa da encanto FM que pode dar uma cuia e bomba da cs inox
Mateada galponeira Rafaela kaiser Lajeado b . conventos

82057
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

38593
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraGilberto Rodrigues de Lajeado Bom Domingo

88584
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraCec?lia Voigt Rodrigues de Lajeado

43912
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraRafaella Voigt Rodrigues de Lajeado

51215
Qual o programa da Encanto FM que pode dar uma cuia da CS inox ? ? o programa
Mateada Galponeira Marizete Luiza Cozersk teutonia

69435
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado

10049
Qual o programa da Encanto Fm que te d? uma cuia e uma bomba da CS inox...Mateada
Galponeira.. Alexandre Scheibel de Lajeado

40228
Bom dia! Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba da Csinox? R: Mateada
galponeira. Aline Santos, S?o Bento, Lajeado. Toca os serranos se poss?vel.

30257
Qual o programa que pode dar uma cuia ? uma bomba da c.s.inox?RESPOSTA. mateada
galponeira. Luiz Martins Bela vista Arroio do meio.

86516
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul

13467
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul

26647
Bom dia encanto .quero participar da promo??o da CS
INOX.RESPOSTAMATEADA.GALPONEIRA.SOU de Marques de Souza um abra?o pra
todos os amigos do jardim do cedro Nelson da silva

30542
Qual programa da ENCANTO FM, d? cuia e bomba da CS INOX? MATEADA
GALPONEIRA.Bom domingo a todos, aqui Fl?vio Vasconcellos de Lajeado.

35962
Quem te da uma cuia e bomba ?Cs inox e mateada galponeira Abra?o a todos Darci
Albring de Lajeado

45817 Alexandre Cunha de Estrela mateada galponeira
36822 mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
98861 mateada galponeiraJanete venturini de Mu?um.

99902
mateada galponeira e CS inox podem me dar uma bomba e cuia de chimarr?o .Carlos
Alberto de Teutonia

83932 Mateada Galponeira e CS Inox = Fl?via Dickel = Lajeado
67939 MATEADA CALPONEIRA Sou Nadir Graf Arroio ? do Meio ok bom final de semana.

70490
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

57195
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS
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41938
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

71425
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

44750
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

45033
Bom dia, aqui ? a Janete Bert? de Lajeado....qual o programa da encantado FM q pode
dar uma bomba e uma cuia da CS inox??........Mateada galponeira, sem d?vida...

55892
Oii Janice webler de Arroio do MeioQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS INOX?MATEADA GALPONEIRA

52146
Bom diaMarinho kaiser b.conventos LajeadoQual programa da encanto FM que pode dar
uma cuia e a bomda da cs inox. Mateada galponeira. Abra

90998
Sou a Milene Dik de lajeado Qual a r?dio que ti da uma cuia e uma bomba da CS Inox S?
a r?dio Encanto fm e o programa Mateada Galponeira????????

85765
Bom dia!! Jos? In?cio Trasel Boa Uni?o Estrela. Quero participar do sorteio da cuia e
bomba da cs inox. E o programa ? Mateada Galponeira ..Bom domingo a todos, ABRA?O.

44919
Sou Lurdes da Silva de MARQUES DE SOUZA quero participar da promo??o da CS Inox
que vai dar uma cuia e bomba. Resposta. Mateada Galponeira quero oferecer a pr?xima
m?sica para Meu esposo Nelson abra?o a todos os ouvintes e voc?s da R?dio

24358
Bom dia pessoal!? a Mari de Olarias Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e
uma cuia da CS inoxResposta: Mateada galponeiraBom Domingo Maristela Voigt de
Lajeado

33504
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

16968
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

75573
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

02940
Bom dia Rafael!Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de
chimarr?o da CS inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o
e bom domingo p todos voc?s.

27018
Oi AQUI ? SUSANE B DOS SANTOS DE VEN?NCIO AIRES QUEM PODE DAR UMA
CUIAE BOMBA DA CSINOX NO PROGRAMA mateada GALPONEIRA

15802
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

33197
Bom dia...Qual o programa da encanto que pode dar uma cuida e uma bomba da CS
inox?Resposta: Mateada Galponeira Aline GallasDe arroio do meio...Abra

13535
Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba de chimarrao da CS
INOX?Resposta: MATEADA GALPONEIRAVanderlei feldmann lanzini Roca Sales(Poppin)

29269
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o e um aben?oado
domingo p todos voc?s.

59845
Bom dia ,qual programa da encanto FM que d? uma cuia e bomba da CS inox , resposta
mateada galponeira.Cesar Keller . lajeado

44077
Qual o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS inox? R:
Mateada Galponeira Liliane Beatriz Petry, Estrela

65232
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)



Nome Nº Promocional Resposta

05662
Qual programa da radio Encanto FM que pode dar uma cuia e uma bomba da CS
Inox!?MATEADA GALPONEIRA Viviane Graciolla - Centro Encantado/RS

80899
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. ?dson Souza de Lajeado

64094
Bom diaQual programa da encanto FM que pode dar uma cuia e bomba da cs inox
Mateada galponeira Rafaela kaiser Lajeado b . conventos

05565
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

64832
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraGilberto Rodrigues de Lajeado Bom Domingo

32034
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraCec?lia Voigt Rodrigues de Lajeado

76055
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraRafaella Voigt Rodrigues de Lajeado

22028
Qual o programa da Encanto FM que pode dar uma cuia da CS inox ? ? o programa
Mateada Galponeira Marizete Luiza Cozersk teutonia

73973
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado

47480
Qual o programa da Encanto Fm que te d? uma cuia e uma bomba da CS inox...Mateada
Galponeira.. Alexandre Scheibel de Lajeado

66778
Bom dia! Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba da Csinox? R: Mateada
galponeira. Aline Santos, S?o Bento, Lajeado. Toca os serranos se poss?vel.

19007
Qual o programa que pode dar uma cuia ? uma bomba da c.s.inox?RESPOSTA. mateada
galponeira. Luiz Martins Bela vista Arroio do meio.

03372
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul

18925
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul

10005
Bom dia encanto .quero participar da promo??o da CS
INOX.RESPOSTAMATEADA.GALPONEIRA.SOU de Marques de Souza um abra?o pra
todos os amigos do jardim do cedro Nelson da silva

89138
Qual programa da ENCANTO FM, d? cuia e bomba da CS INOX? MATEADA
GALPONEIRA.Bom domingo a todos, aqui Fl?vio Vasconcellos de Lajeado.

63845
Quem te da uma cuia e bomba ?Cs inox e mateada galponeira Abra?o a todos Darci
Albring de Lajeado

83061 Alexandre Cunha de Estrela mateada galponeira
13496 mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
97350 mateada galponeiraJanete venturini de Mu?um.

00030
mateada galponeira e CS inox podem me dar uma bomba e cuia de chimarr?o .Carlos
Alberto de Teutonia

89070 Mateada Galponeira e CS Inox = Fl?via Dickel = Lajeado
00290 MATEADA CALPONEIRA Sou Nadir Graf Arroio ? do Meio ok bom final de semana.

27049
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

04873
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

33488
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

40584
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS



Nome Nº Promocional Resposta

INOX?MATEADA GALPONEIRA

34143
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

93333
Bom dia, aqui ? a Janete Bert? de Lajeado....qual o programa da encantado FM q pode
dar uma bomba e uma cuia da CS inox??........Mateada galponeira, sem d?vida...

84662
Oii Janice webler de Arroio do MeioQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS INOX?MATEADA GALPONEIRA

99375
Bom diaMarinho kaiser b.conventos LajeadoQual programa da encanto FM que pode dar
uma cuia e a bomda da cs inox. Mateada galponeira. Abra

98996
Sou a Milene Dik de lajeado Qual a r?dio que ti da uma cuia e uma bomba da CS Inox S?
a r?dio Encanto fm e o programa Mateada Galponeira????????

65561
Bom dia!! Jos? In?cio Trasel Boa Uni?o Estrela. Quero participar do sorteio da cuia e
bomba da cs inox. E o programa ? Mateada Galponeira ..Bom domingo a todos, ABRA?O.

63470
Sou Lurdes da Silva de MARQUES DE SOUZA quero participar da promo??o da CS Inox
que vai dar uma cuia e bomba. Resposta. Mateada Galponeira quero oferecer a pr?xima
m?sica para Meu esposo Nelson abra?o a todos os ouvintes e voc?s da R?dio

04561
Bom dia pessoal!? a Mari de Olarias Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e
uma cuia da CS inoxResposta: Mateada galponeiraBom Domingo Maristela Voigt de
Lajeado

30393
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

95504
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

80616
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

52422
Bom dia Rafael!Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de
chimarr?o da CS inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o
e bom domingo p todos voc?s.

69478
Oi AQUI ? SUSANE B DOS SANTOS DE VEN?NCIO AIRES QUEM PODE DAR UMA
CUIAE BOMBA DA CSINOX NO PROGRAMA mateada GALPONEIRA

28097
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

19200
Bom dia...Qual o programa da encanto que pode dar uma cuida e uma bomba da CS
inox?Resposta: Mateada Galponeira Aline GallasDe arroio do meio...Abra

88485
Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba de chimarrao da CS
INOX?Resposta: MATEADA GALPONEIRAVanderlei feldmann lanzini Roca Sales(Poppin)

31470
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o e um aben?oado
domingo p todos voc?s.

38126
Bom dia ,qual programa da encanto FM que d? uma cuia e bomba da CS inox , resposta
mateada galponeira.Cesar Keller . lajeado

98490
Qual o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS inox? R:
Mateada Galponeira Liliane Beatriz Petry, Estrela

20608
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

81552
Qual programa da radio Encanto FM que pode dar uma cuia e uma bomba da CS
Inox!?MATEADA GALPONEIRA Viviane Graciolla - Centro Encantado/RS

34105
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. ?dson Souza de Lajeado
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99322
Bom diaQual programa da encanto FM que pode dar uma cuia e bomba da cs inox
Mateada galponeira Rafaela kaiser Lajeado b . conventos

81583
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

23175
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraGilberto Rodrigues de Lajeado Bom Domingo

99613
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraCec?lia Voigt Rodrigues de Lajeado

08633
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraRafaella Voigt Rodrigues de Lajeado

28049
Qual o programa da Encanto FM que pode dar uma cuia da CS inox ? ? o programa
Mateada Galponeira Marizete Luiza Cozersk teutonia

33101
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado

49217
Qual o programa da Encanto Fm que te d? uma cuia e uma bomba da CS inox...Mateada
Galponeira.. Alexandre Scheibel de Lajeado

62192
Bom dia! Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba da Csinox? R: Mateada
galponeira. Aline Santos, S?o Bento, Lajeado. Toca os serranos se poss?vel.

26435
Qual o programa que pode dar uma cuia ? uma bomba da c.s.inox?RESPOSTA. mateada
galponeira. Luiz Martins Bela vista Arroio do meio.

33879
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul

61568
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul

25431
Bom dia encanto .quero participar da promo??o da CS
INOX.RESPOSTAMATEADA.GALPONEIRA.SOU de Marques de Souza um abra?o pra
todos os amigos do jardim do cedro Nelson da silva

99441
Qual programa da ENCANTO FM, d? cuia e bomba da CS INOX? MATEADA
GALPONEIRA.Bom domingo a todos, aqui Fl?vio Vasconcellos de Lajeado.

25039
Quem te da uma cuia e bomba ?Cs inox e mateada galponeira Abra?o a todos Darci
Albring de Lajeado

29992 Alexandre Cunha de Estrela mateada galponeira
29835 mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
20544 mateada galponeiraJanete venturini de Mu?um.

10609
mateada galponeira e CS inox podem me dar uma bomba e cuia de chimarr?o .Carlos
Alberto de Teutonia

82257 Mateada Galponeira e CS Inox = Fl?via Dickel = Lajeado
90022 MATEADA CALPONEIRA Sou Nadir Graf Arroio ? do Meio ok bom final de semana.

38706
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

01458
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

78507
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

70176
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

39584
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA
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76998
Bom dia, aqui ? a Janete Bert? de Lajeado....qual o programa da encantado FM q pode
dar uma bomba e uma cuia da CS inox??........Mateada galponeira, sem d?vida...

90784
Oii Janice webler de Arroio do MeioQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS INOX?MATEADA GALPONEIRA

41557
Bom diaMarinho kaiser b.conventos LajeadoQual programa da encanto FM que pode dar
uma cuia e a bomda da cs inox. Mateada galponeira. Abra

58551
Sou a Milene Dik de lajeado Qual a r?dio que ti da uma cuia e uma bomba da CS Inox S?
a r?dio Encanto fm e o programa Mateada Galponeira????????

24890
Bom dia!! Jos? In?cio Trasel Boa Uni?o Estrela. Quero participar do sorteio da cuia e
bomba da cs inox. E o programa ? Mateada Galponeira ..Bom domingo a todos, ABRA?O.

40879
Sou Lurdes da Silva de MARQUES DE SOUZA quero participar da promo??o da CS Inox
que vai dar uma cuia e bomba. Resposta. Mateada Galponeira quero oferecer a pr?xima
m?sica para Meu esposo Nelson abra?o a todos os ouvintes e voc?s da R?dio

40134
Bom dia pessoal!? a Mari de Olarias Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e
uma cuia da CS inoxResposta: Mateada galponeiraBom Domingo Maristela Voigt de
Lajeado

48065
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

40493
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

48767
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

76115
Bom dia Rafael!Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de
chimarr?o da CS inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o
e bom domingo p todos voc?s.

73594
Oi AQUI ? SUSANE B DOS SANTOS DE VEN?NCIO AIRES QUEM PODE DAR UMA
CUIAE BOMBA DA CSINOX NO PROGRAMA mateada GALPONEIRA

97985
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

38308
Bom dia...Qual o programa da encanto que pode dar uma cuida e uma bomba da CS
inox?Resposta: Mateada Galponeira Aline GallasDe arroio do meio...Abra

31865
Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba de chimarrao da CS
INOX?Resposta: MATEADA GALPONEIRAVanderlei feldmann lanzini Roca Sales(Poppin)

99876
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o e um aben?oado
domingo p todos voc?s.

25462
Bom dia ,qual programa da encanto FM que d? uma cuia e bomba da CS inox , resposta
mateada galponeira.Cesar Keller . lajeado

31306
Qual o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS inox? R:
Mateada Galponeira Liliane Beatriz Petry, Estrela

24916
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

55455
Qual programa da radio Encanto FM que pode dar uma cuia e uma bomba da CS
Inox!?MATEADA GALPONEIRA Viviane Graciolla - Centro Encantado/RS

61141
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. ?dson Souza de Lajeado

45460
Bom diaQual programa da encanto FM que pode dar uma cuia e bomba da cs inox
Mateada galponeira Rafaela kaiser Lajeado b . conventos

66064
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
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43398
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraGilberto Rodrigues de Lajeado Bom Domingo

35482
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraCec?lia Voigt Rodrigues de Lajeado

04771
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraRafaella Voigt Rodrigues de Lajeado

44857
Qual o programa da Encanto FM que pode dar uma cuia da CS inox ? ? o programa
Mateada Galponeira Marizete Luiza Cozersk teutonia

13989
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado

74948
Qual o programa da Encanto Fm que te d? uma cuia e uma bomba da CS inox...Mateada
Galponeira.. Alexandre Scheibel de Lajeado

84441
Bom dia! Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba da Csinox? R: Mateada
galponeira. Aline Santos, S?o Bento, Lajeado. Toca os serranos se poss?vel.

90988
Qual o programa que pode dar uma cuia ? uma bomba da c.s.inox?RESPOSTA. mateada
galponeira. Luiz Martins Bela vista Arroio do meio.

65732
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul

25999
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul

49539
Bom dia encanto .quero participar da promo??o da CS
INOX.RESPOSTAMATEADA.GALPONEIRA.SOU de Marques de Souza um abra?o pra
todos os amigos do jardim do cedro Nelson da silva

90622
Qual programa da ENCANTO FM, d? cuia e bomba da CS INOX? MATEADA
GALPONEIRA.Bom domingo a todos, aqui Fl?vio Vasconcellos de Lajeado.

66878
Quem te da uma cuia e bomba ?Cs inox e mateada galponeira Abra?o a todos Darci
Albring de Lajeado

89673 Alexandre Cunha de Estrela mateada galponeira
38688 mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
07372 mateada galponeiraJanete venturini de Mu?um.

38441
mateada galponeira e CS inox podem me dar uma bomba e cuia de chimarr?o .Carlos
Alberto de Teutonia

14804 Mateada Galponeira e CS Inox = Fl?via Dickel = Lajeado
80967 MATEADA CALPONEIRA Sou Nadir Graf Arroio ? do Meio ok bom final de semana.

36427
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

53112
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

80997
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

68292
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

52989
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

06460
Bom dia, aqui ? a Janete Bert? de Lajeado....qual o programa da encantado FM q pode
dar uma bomba e uma cuia da CS inox??........Mateada galponeira, sem d?vida...

99598
Oii Janice webler de Arroio do MeioQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS INOX?MATEADA GALPONEIRA
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77905
Bom diaMarinho kaiser b.conventos LajeadoQual programa da encanto FM que pode dar
uma cuia e a bomda da cs inox. Mateada galponeira. Abra

61915
Sou a Milene Dik de lajeado Qual a r?dio que ti da uma cuia e uma bomba da CS Inox S?
a r?dio Encanto fm e o programa Mateada Galponeira????????

60740
Bom dia!! Jos? In?cio Trasel Boa Uni?o Estrela. Quero participar do sorteio da cuia e
bomba da cs inox. E o programa ? Mateada Galponeira ..Bom domingo a todos, ABRA?O.

23365
Sou Lurdes da Silva de MARQUES DE SOUZA quero participar da promo??o da CS Inox
que vai dar uma cuia e bomba. Resposta. Mateada Galponeira quero oferecer a pr?xima
m?sica para Meu esposo Nelson abra?o a todos os ouvintes e voc?s da R?dio

27980
Bom dia pessoal!? a Mari de Olarias Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e
uma cuia da CS inoxResposta: Mateada galponeiraBom Domingo Maristela Voigt de
Lajeado

04139
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

58848
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

32751
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

48996
Bom dia Rafael!Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de
chimarr?o da CS inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o
e bom domingo p todos voc?s.

72838
Oi AQUI ? SUSANE B DOS SANTOS DE VEN?NCIO AIRES QUEM PODE DAR UMA
CUIAE BOMBA DA CSINOX NO PROGRAMA mateada GALPONEIRA

07699
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

33438
Bom dia...Qual o programa da encanto que pode dar uma cuida e uma bomba da CS
inox?Resposta: Mateada Galponeira Aline GallasDe arroio do meio...Abra

63826
Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba de chimarrao da CS
INOX?Resposta: MATEADA GALPONEIRAVanderlei feldmann lanzini Roca Sales(Poppin)

73432
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o e um aben?oado
domingo p todos voc?s.

59437
Bom dia ,qual programa da encanto FM que d? uma cuia e bomba da CS inox , resposta
mateada galponeira.Cesar Keller . lajeado

13365
Qual o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS inox? R:
Mateada Galponeira Liliane Beatriz Petry, Estrela

64055
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

26316
Qual programa da radio Encanto FM que pode dar uma cuia e uma bomba da CS
Inox!?MATEADA GALPONEIRA Viviane Graciolla - Centro Encantado/RS

03039
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. ?dson Souza de Lajeado

02744
Bom diaQual programa da encanto FM que pode dar uma cuia e bomba da cs inox
Mateada galponeira Rafaela kaiser Lajeado b . conventos

33688
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

41481
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraGilberto Rodrigues de Lajeado Bom Domingo

17548
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraCec?lia Voigt Rodrigues de Lajeado



Nome Nº Promocional Resposta

14655
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraRafaella Voigt Rodrigues de Lajeado

77908
Qual o programa da Encanto FM que pode dar uma cuia da CS inox ? ? o programa
Mateada Galponeira Marizete Luiza Cozersk teutonia

70661
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado

95653
Qual o programa da Encanto Fm que te d? uma cuia e uma bomba da CS inox...Mateada
Galponeira.. Alexandre Scheibel de Lajeado

46200
Bom dia! Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba da Csinox? R: Mateada
galponeira. Aline Santos, S?o Bento, Lajeado. Toca os serranos se poss?vel.

23650
Qual o programa que pode dar uma cuia ? uma bomba da c.s.inox?RESPOSTA. mateada
galponeira. Luiz Martins Bela vista Arroio do meio.

45799
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul

01556
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul

64028
Bom dia encanto .quero participar da promo??o da CS
INOX.RESPOSTAMATEADA.GALPONEIRA.SOU de Marques de Souza um abra?o pra
todos os amigos do jardim do cedro Nelson da silva

06539
Qual programa da ENCANTO FM, d? cuia e bomba da CS INOX? MATEADA
GALPONEIRA.Bom domingo a todos, aqui Fl?vio Vasconcellos de Lajeado.

92008
Quem te da uma cuia e bomba ?Cs inox e mateada galponeira Abra?o a todos Darci
Albring de Lajeado

10679 Alexandre Cunha de Estrela mateada galponeira
83770 mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
24759 mateada galponeiraJanete venturini de Mu?um.

59676
mateada galponeira e CS inox podem me dar uma bomba e cuia de chimarr?o .Carlos
Alberto de Teutonia

56608 Mateada Galponeira e CS Inox = Fl?via Dickel = Lajeado
32459 MATEADA CALPONEIRA Sou Nadir Graf Arroio ? do Meio ok bom final de semana.

93114
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

20435
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

05891
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

52552
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

33801
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

69947
Bom dia, aqui ? a Janete Bert? de Lajeado....qual o programa da encantado FM q pode
dar uma bomba e uma cuia da CS inox??........Mateada galponeira, sem d?vida...

78869
Oii Janice webler de Arroio do MeioQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS INOX?MATEADA GALPONEIRA

36840
Bom diaMarinho kaiser b.conventos LajeadoQual programa da encanto FM que pode dar
uma cuia e a bomda da cs inox. Mateada galponeira. Abra

72691
Sou a Milene Dik de lajeado Qual a r?dio que ti da uma cuia e uma bomba da CS Inox S?
a r?dio Encanto fm e o programa Mateada Galponeira????????
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12557
Bom dia!! Jos? In?cio Trasel Boa Uni?o Estrela. Quero participar do sorteio da cuia e
bomba da cs inox. E o programa ? Mateada Galponeira ..Bom domingo a todos, ABRA?O.

78321
Sou Lurdes da Silva de MARQUES DE SOUZA quero participar da promo??o da CS Inox
que vai dar uma cuia e bomba. Resposta. Mateada Galponeira quero oferecer a pr?xima
m?sica para Meu esposo Nelson abra?o a todos os ouvintes e voc?s da R?dio

90240
Bom dia pessoal!? a Mari de Olarias Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e
uma cuia da CS inoxResposta: Mateada galponeiraBom Domingo Maristela Voigt de
Lajeado

27213
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

56229
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

60901
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

22866
Bom dia Rafael!Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de
chimarr?o da CS inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o
e bom domingo p todos voc?s.

02430
Oi AQUI ? SUSANE B DOS SANTOS DE VEN?NCIO AIRES QUEM PODE DAR UMA
CUIAE BOMBA DA CSINOX NO PROGRAMA mateada GALPONEIRA

84551
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

24979
Bom dia...Qual o programa da encanto que pode dar uma cuida e uma bomba da CS
inox?Resposta: Mateada Galponeira Aline GallasDe arroio do meio...Abra

48229
Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba de chimarrao da CS
INOX?Resposta: MATEADA GALPONEIRAVanderlei feldmann lanzini Roca Sales(Poppin)

86108
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o e um aben?oado
domingo p todos voc?s.

89008
Bom dia ,qual programa da encanto FM que d? uma cuia e bomba da CS inox , resposta
mateada galponeira.Cesar Keller . lajeado

54769
Qual o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS inox? R:
Mateada Galponeira Liliane Beatriz Petry, Estrela

11030
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

81017
Qual programa da radio Encanto FM que pode dar uma cuia e uma bomba da CS
Inox!?MATEADA GALPONEIRA Viviane Graciolla - Centro Encantado/RS

65449
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. ?dson Souza de Lajeado

94800
Bom diaQual programa da encanto FM que pode dar uma cuia e bomba da cs inox
Mateada galponeira Rafaela kaiser Lajeado b . conventos

05777
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

25125
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraGilberto Rodrigues de Lajeado Bom Domingo

51409
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraCec?lia Voigt Rodrigues de Lajeado

38236
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraRafaella Voigt Rodrigues de Lajeado

18240
Qual o programa da Encanto FM que pode dar uma cuia da CS inox ? ? o programa
Mateada Galponeira Marizete Luiza Cozersk teutonia



Nome Nº Promocional Resposta

71844
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado

44128
Qual o programa da Encanto Fm que te d? uma cuia e uma bomba da CS inox...Mateada
Galponeira.. Alexandre Scheibel de Lajeado

70792
Bom dia! Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba da Csinox? R: Mateada
galponeira. Aline Santos, S?o Bento, Lajeado. Toca os serranos se poss?vel.

05645
Qual o programa que pode dar uma cuia ? uma bomba da c.s.inox?RESPOSTA. mateada
galponeira. Luiz Martins Bela vista Arroio do meio.

14075
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul

49661
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul

42486
Bom dia encanto .quero participar da promo??o da CS
INOX.RESPOSTAMATEADA.GALPONEIRA.SOU de Marques de Souza um abra?o pra
todos os amigos do jardim do cedro Nelson da silva

86766
Qual programa da ENCANTO FM, d? cuia e bomba da CS INOX? MATEADA
GALPONEIRA.Bom domingo a todos, aqui Fl?vio Vasconcellos de Lajeado.

62219
Quem te da uma cuia e bomba ?Cs inox e mateada galponeira Abra?o a todos Darci
Albring de Lajeado

20808 Alexandre Cunha de Estrela mateada galponeira
77006 mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
89432 mateada galponeiraJanete venturini de Mu?um.

77038
mateada galponeira e CS inox podem me dar uma bomba e cuia de chimarr?o .Carlos
Alberto de Teutonia

37908 Mateada Galponeira e CS Inox = Fl?via Dickel = Lajeado
12299 MATEADA CALPONEIRA Sou Nadir Graf Arroio ? do Meio ok bom final de semana.

79468
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

22460
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

37279
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

27698
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

08568
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

26287
Bom dia, aqui ? a Janete Bert? de Lajeado....qual o programa da encantado FM q pode
dar uma bomba e uma cuia da CS inox??........Mateada galponeira, sem d?vida...

82468
Oii Janice webler de Arroio do MeioQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS INOX?MATEADA GALPONEIRA

19598
Bom diaMarinho kaiser b.conventos LajeadoQual programa da encanto FM que pode dar
uma cuia e a bomda da cs inox. Mateada galponeira. Abra

07305
Sou a Milene Dik de lajeado Qual a r?dio que ti da uma cuia e uma bomba da CS Inox S?
a r?dio Encanto fm e o programa Mateada Galponeira????????

47917
Bom dia!! Jos? In?cio Trasel Boa Uni?o Estrela. Quero participar do sorteio da cuia e
bomba da cs inox. E o programa ? Mateada Galponeira ..Bom domingo a todos, ABRA?O.
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14398
Sou Lurdes da Silva de MARQUES DE SOUZA quero participar da promo??o da CS Inox
que vai dar uma cuia e bomba. Resposta. Mateada Galponeira quero oferecer a pr?xima
m?sica para Meu esposo Nelson abra?o a todos os ouvintes e voc?s da R?dio

13082
Bom dia pessoal!? a Mari de Olarias Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e
uma cuia da CS inoxResposta: Mateada galponeiraBom Domingo Maristela Voigt de
Lajeado

73043
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

65808
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

51318
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

91283
Bom dia Rafael!Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de
chimarr?o da CS inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o
e bom domingo p todos voc?s.

37652
Oi AQUI ? SUSANE B DOS SANTOS DE VEN?NCIO AIRES QUEM PODE DAR UMA
CUIAE BOMBA DA CSINOX NO PROGRAMA mateada GALPONEIRA

95446
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

62076
Bom dia...Qual o programa da encanto que pode dar uma cuida e uma bomba da CS
inox?Resposta: Mateada Galponeira Aline GallasDe arroio do meio...Abra

43298
Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba de chimarrao da CS
INOX?Resposta: MATEADA GALPONEIRAVanderlei feldmann lanzini Roca Sales(Poppin)

09522
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o e um aben?oado
domingo p todos voc?s.

11738
Bom dia ,qual programa da encanto FM que d? uma cuia e bomba da CS inox , resposta
mateada galponeira.Cesar Keller . lajeado

85785
Qual o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS inox? R:
Mateada Galponeira Liliane Beatriz Petry, Estrela

96289
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

73958
Qual programa da radio Encanto FM que pode dar uma cuia e uma bomba da CS
Inox!?MATEADA GALPONEIRA Viviane Graciolla - Centro Encantado/RS

06593
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. ?dson Souza de Lajeado

73296
Bom diaQual programa da encanto FM que pode dar uma cuia e bomba da cs inox
Mateada galponeira Rafaela kaiser Lajeado b . conventos

63391
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

83631
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraGilberto Rodrigues de Lajeado Bom Domingo

11204
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraCec?lia Voigt Rodrigues de Lajeado

75690
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraRafaella Voigt Rodrigues de Lajeado

63099
Qual o programa da Encanto FM que pode dar uma cuia da CS inox ? ? o programa
Mateada Galponeira Marizete Luiza Cozersk teutonia

33664
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado
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12969
Qual o programa da Encanto Fm que te d? uma cuia e uma bomba da CS inox...Mateada
Galponeira.. Alexandre Scheibel de Lajeado

90798
Bom dia! Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba da Csinox? R: Mateada
galponeira. Aline Santos, S?o Bento, Lajeado. Toca os serranos se poss?vel.

42232
Qual o programa que pode dar uma cuia ? uma bomba da c.s.inox?RESPOSTA. mateada
galponeira. Luiz Martins Bela vista Arroio do meio.

39257
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul

73266
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul

61831
Bom dia encanto .quero participar da promo??o da CS
INOX.RESPOSTAMATEADA.GALPONEIRA.SOU de Marques de Souza um abra?o pra
todos os amigos do jardim do cedro Nelson da silva

46562
Qual programa da ENCANTO FM, d? cuia e bomba da CS INOX? MATEADA
GALPONEIRA.Bom domingo a todos, aqui Fl?vio Vasconcellos de Lajeado.

21184
Quem te da uma cuia e bomba ?Cs inox e mateada galponeira Abra?o a todos Darci
Albring de Lajeado

76230 Alexandre Cunha de Estrela mateada galponeira
59645 mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
94227 mateada galponeiraJanete venturini de Mu?um.

42038
mateada galponeira e CS inox podem me dar uma bomba e cuia de chimarr?o .Carlos
Alberto de Teutonia

10963 Mateada Galponeira e CS Inox = Fl?via Dickel = Lajeado
85511 MATEADA CALPONEIRA Sou Nadir Graf Arroio ? do Meio ok bom final de semana.

79691
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

06410
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

47588
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

22989
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

15932
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

59327
Bom dia, aqui ? a Janete Bert? de Lajeado....qual o programa da encantado FM q pode
dar uma bomba e uma cuia da CS inox??........Mateada galponeira, sem d?vida...

08775
Oii Janice webler de Arroio do MeioQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS INOX?MATEADA GALPONEIRA

12221
Bom diaMarinho kaiser b.conventos LajeadoQual programa da encanto FM que pode dar
uma cuia e a bomda da cs inox. Mateada galponeira. Abra

33285
Sou a Milene Dik de lajeado Qual a r?dio que ti da uma cuia e uma bomba da CS Inox S?
a r?dio Encanto fm e o programa Mateada Galponeira????????

15368
Bom dia!! Jos? In?cio Trasel Boa Uni?o Estrela. Quero participar do sorteio da cuia e
bomba da cs inox. E o programa ? Mateada Galponeira ..Bom domingo a todos, ABRA?O.

85517
Sou Lurdes da Silva de MARQUES DE SOUZA quero participar da promo??o da CS Inox
que vai dar uma cuia e bomba. Resposta. Mateada Galponeira quero oferecer a pr?xima
m?sica para Meu esposo Nelson abra?o a todos os ouvintes e voc?s da R?dio
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96676
Bom dia pessoal!? a Mari de Olarias Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e
uma cuia da CS inoxResposta: Mateada galponeiraBom Domingo Maristela Voigt de
Lajeado

98999
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

96722
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

72366
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

62099
Bom dia Rafael!Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de
chimarr?o da CS inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o
e bom domingo p todos voc?s.

30386
Oi AQUI ? SUSANE B DOS SANTOS DE VEN?NCIO AIRES QUEM PODE DAR UMA
CUIAE BOMBA DA CSINOX NO PROGRAMA mateada GALPONEIRA

52897
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

72619
Bom dia...Qual o programa da encanto que pode dar uma cuida e uma bomba da CS
inox?Resposta: Mateada Galponeira Aline GallasDe arroio do meio...Abra

24594
Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba de chimarrao da CS
INOX?Resposta: MATEADA GALPONEIRAVanderlei feldmann lanzini Roca Sales(Poppin)

26163
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o e um aben?oado
domingo p todos voc?s.

34450
Bom dia ,qual programa da encanto FM que d? uma cuia e bomba da CS inox , resposta
mateada galponeira.Cesar Keller . lajeado

71157
Qual o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS inox? R:
Mateada Galponeira Liliane Beatriz Petry, Estrela

47348
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

10680
Qual programa da radio Encanto FM que pode dar uma cuia e uma bomba da CS
Inox!?MATEADA GALPONEIRA Viviane Graciolla - Centro Encantado/RS

30802
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. ?dson Souza de Lajeado

41576
Bom diaQual programa da encanto FM que pode dar uma cuia e bomba da cs inox
Mateada galponeira Rafaela kaiser Lajeado b . conventos

52719
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

41766
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraGilberto Rodrigues de Lajeado Bom Domingo

27088
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraCec?lia Voigt Rodrigues de Lajeado

32410
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraRafaella Voigt Rodrigues de Lajeado

48176
Qual o programa da Encanto FM que pode dar uma cuia da CS inox ? ? o programa
Mateada Galponeira Marizete Luiza Cozersk teutonia

74676
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado

55400
Qual o programa da Encanto Fm que te d? uma cuia e uma bomba da CS inox...Mateada
Galponeira.. Alexandre Scheibel de Lajeado

64109
Bom dia! Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba da Csinox? R: Mateada
galponeira. Aline Santos, S?o Bento, Lajeado. Toca os serranos se poss?vel.
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34003
Qual o programa que pode dar uma cuia ? uma bomba da c.s.inox?RESPOSTA. mateada
galponeira. Luiz Martins Bela vista Arroio do meio.

64175
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul

76331
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul

67289
Bom dia encanto .quero participar da promo??o da CS
INOX.RESPOSTAMATEADA.GALPONEIRA.SOU de Marques de Souza um abra?o pra
todos os amigos do jardim do cedro Nelson da silva

79543
Qual programa da ENCANTO FM, d? cuia e bomba da CS INOX? MATEADA
GALPONEIRA.Bom domingo a todos, aqui Fl?vio Vasconcellos de Lajeado.

61848
Quem te da uma cuia e bomba ?Cs inox e mateada galponeira Abra?o a todos Darci
Albring de Lajeado

63965 Alexandre Cunha de Estrela mateada galponeira
78543 mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
58571 mateada galponeiraJanete venturini de Mu?um.

36332
mateada galponeira e CS inox podem me dar uma bomba e cuia de chimarr?o .Carlos
Alberto de Teutonia

40642 Mateada Galponeira e CS Inox = Fl?via Dickel = Lajeado
88958 MATEADA CALPONEIRA Sou Nadir Graf Arroio ? do Meio ok bom final de semana.

21668
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

93539
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

61577
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

46263
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

19703
BOM DIAJANICE WEBLER DE ARROIO DO MEIOQUAL PROGRAMA DA ENACANTO
FM QUE PODE TE DAR UMA CUIA E UMA BOMBA DE CHIMARR?O DA CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

96028
Bom dia, aqui ? a Janete Bert? de Lajeado....qual o programa da encantado FM q pode
dar uma bomba e uma cuia da CS inox??........Mateada galponeira, sem d?vida...

17420
Oii Janice webler de Arroio do MeioQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS INOX?MATEADA GALPONEIRA

67051
Bom diaMarinho kaiser b.conventos LajeadoQual programa da encanto FM que pode dar
uma cuia e a bomda da cs inox. Mateada galponeira. Abra

06709
Sou a Milene Dik de lajeado Qual a r?dio que ti da uma cuia e uma bomba da CS Inox S?
a r?dio Encanto fm e o programa Mateada Galponeira????????

48223
Bom dia!! Jos? In?cio Trasel Boa Uni?o Estrela. Quero participar do sorteio da cuia e
bomba da cs inox. E o programa ? Mateada Galponeira ..Bom domingo a todos, ABRA?O.

08628
Sou Lurdes da Silva de MARQUES DE SOUZA quero participar da promo??o da CS Inox
que vai dar uma cuia e bomba. Resposta. Mateada Galponeira quero oferecer a pr?xima
m?sica para Meu esposo Nelson abra?o a todos os ouvintes e voc?s da R?dio

59428
Bom dia pessoal!? a Mari de Olarias Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e
uma cuia da CS inoxResposta: Mateada galponeiraBom Domingo Maristela Voigt de
Lajeado

89989
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela
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35716
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

91839
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Daniela Cristina Sippel Schneider,
Estrela

38166
Bom dia Rafael!Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de
chimarr?o da CS inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o
e bom domingo p todos voc?s.

10392
Oi AQUI ? SUSANE B DOS SANTOS DE VEN?NCIO AIRES QUEM PODE DAR UMA
CUIAE BOMBA DA CSINOX NO PROGRAMA mateada GALPONEIRA

47240
Qual o programa da Encanto fm que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da
CS inoxResposta Mateada Galponeira. Clairton CegoliniNova brescia

02275
Bom dia...Qual o programa da encanto que pode dar uma cuida e uma bomba da CS
inox?Resposta: Mateada Galponeira Aline GallasDe arroio do meio...Abra

44396
Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba de chimarrao da CS
INOX?Resposta: MATEADA GALPONEIRAVanderlei feldmann lanzini Roca Sales(Poppin)

11415
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Juntamente, Liniane Dornelles /Estrela.Abra?o e um aben?oado
domingo p todos voc?s.

78606
Bom dia ,qual programa da encanto FM que d? uma cuia e bomba da CS inox , resposta
mateada galponeira.Cesar Keller . lajeado

11685
Qual o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de chimarr?o da CS inox? R:
Mateada Galponeira Liliane Beatriz Petry, Estrela

90959
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

40455
Qual programa da radio Encanto FM que pode dar uma cuia e uma bomba da CS
Inox!?MATEADA GALPONEIRA Viviane Graciolla - Centro Encantado/RS

75650
Bom dia.Qual programa da Encanto FM pode dar uma cuia e uma bomba da CS INOX ??
Mateada Galponeira. ?dson Souza de Lajeado

69502
Bom diaQual programa da encanto FM que pode dar uma cuia e bomba da cs inox
Mateada galponeira Rafaela kaiser Lajeado b . conventos

99026
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

11983
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraGilberto Rodrigues de Lajeado Bom Domingo

10144
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraCec?lia Voigt Rodrigues de Lajeado

87984
Promo?ao:Qual o programa pode dar uma bomba e uma cuia da CS inoxResposta:
Mateada galponeiraRafaella Voigt Rodrigues de Lajeado

33651
Qual o programa da Encanto FM que pode dar uma cuia da CS inox ? ? o programa
Mateada Galponeira Marizete Luiza Cozersk teutonia

03684
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado

49562
Qual o programa da Encanto Fm que te d? uma cuia e uma bomba da CS inox...Mateada
Galponeira.. Alexandre Scheibel de Lajeado

79915
Bom dia! Qual o programa que pode dar uma cuia e uma bomba da Csinox? R: Mateada
galponeira. Aline Santos, S?o Bento, Lajeado. Toca os serranos se poss?vel.

23387
Qual o programa que pode dar uma cuia ? uma bomba da c.s.inox?RESPOSTA. mateada
galponeira. Luiz Martins Bela vista Arroio do meio.

45591
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci de Souza Leite de cruzeiro do Sul
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90439
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul

52301
Bom dia encanto .quero participar da promo??o da CS
INOX.RESPOSTAMATEADA.GALPONEIRA.SOU de Marques de Souza um abra?o pra
todos os amigos do jardim do cedro Nelson da silva

45559
Qual programa da ENCANTO FM, d? cuia e bomba da CS INOX? MATEADA
GALPONEIRA.Bom domingo a todos, aqui Fl?vio Vasconcellos de Lajeado.

99067
Quem te da uma cuia e bomba ?Cs inox e mateada galponeira Abra?o a todos Darci
Albring de Lajeado

11730 Alexandre Cunha de Estrela mateada galponeira
35549 mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
34784 mateada galponeiraJanete venturini de Mu?um.

03569
mateada galponeira e CS inox podem me dar uma bomba e cuia de chimarr?o .Carlos
Alberto de Teutonia

73715 Mateada Galponeira e CS Inox = Fl?via Dickel = Lajeado
45176 MATEADA CALPONEIRA Sou Nadir Graf Arroio ? do Meio ok bom final de semana.

50809
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

75990
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

89573
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

62225
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

54597
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

01259 Patricia Feine, Venancio Aires, Resposta da pergunta: MATEADA GALPONEIRA
53184 mateada galponeiraTailana Juchum, Lajeado.

95052
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

76910
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

22687
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

94079
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

88893
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

32831 Patricia Feine, Venancio Aires, Resposta da pergunta: MATEADA GALPONEIRA
82064 mateada galponeiraTailana Juchum, Lajeado.

22545
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA
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36516
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

31627
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

02460
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

59903
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

77218 Patricia Feine, Venancio Aires, Resposta da pergunta: MATEADA GALPONEIRA
99796 mateada galponeiraTailana Juchum, Lajeado.

50343
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

29519
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

45356
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

49411
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

41249
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

80905 Patricia Feine, Venancio Aires, Resposta da pergunta: MATEADA GALPONEIRA
84195 mateada galponeiraTailana Juchum, Lajeado.

44819
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

54620
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

29372
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

95629
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

30611
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

18945 Patricia Feine, Venancio Aires, Resposta da pergunta: MATEADA GALPONEIRA
57854 mateada galponeiraTailana Juchum, Lajeado.

85208
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

20205
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS
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80261
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

97115
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

86008
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

66558 Patricia Feine, Venancio Aires, Resposta da pergunta: MATEADA GALPONEIRA
56405 mateada galponeiraTailana Juchum, Lajeado.

08553
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

03074
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

88032
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

11014
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

62978
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

65250 Patricia Feine, Venancio Aires, Resposta da pergunta: MATEADA GALPONEIRA
10810 mateada galponeiraTailana Juchum, Lajeado.

13321
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

94770
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

56166
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

62732
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

36020
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

37072 Patricia Feine, Venancio Aires, Resposta da pergunta: MATEADA GALPONEIRA
46928 mateada galponeiraTailana Juchum, Lajeado.

80839
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

91692
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

76300
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS
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76468
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

22304
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

95246 Patricia Feine, Venancio Aires, Resposta da pergunta: MATEADA GALPONEIRA
34322 mateada galponeiraTailana Juchum, Lajeado.

07512
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

15451
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

45361
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

87773
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

12566
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

79088 Patricia Feine, Venancio Aires, Resposta da pergunta: MATEADA GALPONEIRA
62114 mateada galponeiraTailana Juchum, Lajeado.

98575
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

45646
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

18519
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

07129
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

48720
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

06552 Patricia Feine, Venancio Aires, Resposta da pergunta: MATEADA GALPONEIRA
18143 mateada galponeiraTailana Juchum, Lajeado.

11698
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

71803
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

28954
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

25020
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

66573
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)



Nome Nº Promocional Resposta

85120 Patricia Feine, Venancio Aires, Resposta da pergunta: MATEADA GALPONEIRA
87753 mateada galponeiraTailana Juchum, Lajeado.

22192
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

83433
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

13885
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

10982
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

59901
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

06228 Patricia Feine, Venancio Aires, Resposta da pergunta: MATEADA GALPONEIRA
94224 mateada galponeiraTailana Juchum, Lajeado.

43702
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA

21679
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

39586
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

31476
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

34246
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

18674 Patricia Feine, Venancio Aires, Resposta da pergunta: MATEADA GALPONEIRA
93591 mateada galponeiraTailana Juchum, Lajeado.

76477
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

01403
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

01165
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado

74801
Qual programa da encanto FM que d? uma cuia e a bomba da cs inox Mateada
galponeira. Marinho kaiserB.conventos lajeado

19626
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul abra?o a todos

78094
Qual programa da encanto FM Que d? uma cuia e a bomda da cs inox Mateada
galponeiraRafaela kaiser b.conventos lajeado

82469
Qual O programa que d? uma cuia e uma bomba da cs inox resposta mateada galponera
nica filter de.encantado

78858
Qual O programa que d? uma cuia e uma bomba da cs inox resposta mateada galponera
nica filter de.encantado

82872
Bom dia quem da a cuia e csinox e mateada galponeira. Quero participar. T? na escuta
darlei christ lajeado. Abra?os.

19952 Marin?s weizenmann mateada galponeira Sou de arroio do meio



Nome Nº Promocional Resposta

90845 Resposta mateada galponeira Jo?o Martinez de encantado
95687 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
90192 MATEADA GALPONEIRARicardo Viana de Lajeado/RS

51894
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

82226
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

32532
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado

06844
Qual programa da encanto FM que d? uma cuia e a bomba da cs inox Mateada
galponeira. Marinho kaiserB.conventos lajeado

57354
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul abra?o a todos

99062
Qual programa da encanto FM Que d? uma cuia e a bomda da cs inox Mateada
galponeiraRafaela kaiser b.conventos lajeado

12558
Qual O programa que d? uma cuia e uma bomba da cs inox resposta mateada galponera
nica filter de.encantado

63149
Qual O programa que d? uma cuia e uma bomba da cs inox resposta mateada galponera
nica filter de.encantado

64664
Bom dia quem da a cuia e csinox e mateada galponeira. Quero participar. T? na escuta
darlei christ lajeado. Abra?os.

62550 Marin?s weizenmann mateada galponeira Sou de arroio do meio
89902 Resposta mateada galponeira Jo?o Martinez de encantado
36086 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
55777 MATEADA GALPONEIRARicardo Viana de Lajeado/RS

57547
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

13026
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

71750
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado

38877
Qual programa da encanto FM que d? uma cuia e a bomba da cs inox Mateada
galponeira. Marinho kaiserB.conventos lajeado

89504
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul abra?o a todos

73153
Qual programa da encanto FM Que d? uma cuia e a bomda da cs inox Mateada
galponeiraRafaela kaiser b.conventos lajeado

40043
Qual O programa que d? uma cuia e uma bomba da cs inox resposta mateada galponera
nica filter de.encantado

64306
Qual O programa que d? uma cuia e uma bomba da cs inox resposta mateada galponera
nica filter de.encantado

92779
Bom dia quem da a cuia e csinox e mateada galponeira. Quero participar. T? na escuta
darlei christ lajeado. Abra?os.

18137 Marin?s weizenmann mateada galponeira Sou de arroio do meio
46775 Resposta mateada galponeira Jo?o Martinez de encantado
71637 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
01010 MATEADA GALPONEIRARicardo Viana de Lajeado/RS

66728
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

62483
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

96698
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado
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56921
Qual programa da encanto FM que d? uma cuia e a bomba da cs inox Mateada
galponeira. Marinho kaiserB.conventos lajeado

14378
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul abra?o a todos

78925
Qual programa da encanto FM Que d? uma cuia e a bomda da cs inox Mateada
galponeiraRafaela kaiser b.conventos lajeado

89454
Qual O programa que d? uma cuia e uma bomba da cs inox resposta mateada galponera
nica filter de.encantado

21222
Qual O programa que d? uma cuia e uma bomba da cs inox resposta mateada galponera
nica filter de.encantado

36280
Bom dia quem da a cuia e csinox e mateada galponeira. Quero participar. T? na escuta
darlei christ lajeado. Abra?os.

88517 Marin?s weizenmann mateada galponeira Sou de arroio do meio
33780 Resposta mateada galponeira Jo?o Martinez de encantado
99429 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
53182 MATEADA GALPONEIRARicardo Viana de Lajeado/RS

96330
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

89332
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

89268
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado

52108
Qual programa da encanto FM que d? uma cuia e a bomba da cs inox Mateada
galponeira. Marinho kaiserB.conventos lajeado

60505
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul abra?o a todos

46816
Qual programa da encanto FM Que d? uma cuia e a bomda da cs inox Mateada
galponeiraRafaela kaiser b.conventos lajeado

65135
Qual O programa que d? uma cuia e uma bomba da cs inox resposta mateada galponera
nica filter de.encantado

32255
Qual O programa que d? uma cuia e uma bomba da cs inox resposta mateada galponera
nica filter de.encantado

85693
Bom dia quem da a cuia e csinox e mateada galponeira. Quero participar. T? na escuta
darlei christ lajeado. Abra?os.

54639 Marin?s weizenmann mateada galponeira Sou de arroio do meio
05409 Resposta mateada galponeira Jo?o Martinez de encantado
25737 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
98188 MATEADA GALPONEIRARicardo Viana de Lajeado/RS

43874
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

65721
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

69826
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado

44885
Qual programa da encanto FM que d? uma cuia e a bomba da cs inox Mateada
galponeira. Marinho kaiserB.conventos lajeado

32309
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul abra?o a todos

41583
Qual programa da encanto FM Que d? uma cuia e a bomda da cs inox Mateada
galponeiraRafaela kaiser b.conventos lajeado

89371
Qual O programa que d? uma cuia e uma bomba da cs inox resposta mateada galponera
nica filter de.encantado
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46687
Qual O programa que d? uma cuia e uma bomba da cs inox resposta mateada galponera
nica filter de.encantado

20508
Bom dia quem da a cuia e csinox e mateada galponeira. Quero participar. T? na escuta
darlei christ lajeado. Abra?os.

78826 Marin?s weizenmann mateada galponeira Sou de arroio do meio
67910 Resposta mateada galponeira Jo?o Martinez de encantado
56788 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
67343 MATEADA GALPONEIRARicardo Viana de Lajeado/RS

01690
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

56218
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

20525
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado

98021
Qual programa da encanto FM que d? uma cuia e a bomba da cs inox Mateada
galponeira. Marinho kaiserB.conventos lajeado

45550
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul abra?o a todos

09793
Qual programa da encanto FM Que d? uma cuia e a bomda da cs inox Mateada
galponeiraRafaela kaiser b.conventos lajeado

50130
Qual O programa que d? uma cuia e uma bomba da cs inox resposta mateada galponera
nica filter de.encantado

06056
Qual O programa que d? uma cuia e uma bomba da cs inox resposta mateada galponera
nica filter de.encantado

56610
Bom dia quem da a cuia e csinox e mateada galponeira. Quero participar. T? na escuta
darlei christ lajeado. Abra?os.

15265 Marin?s weizenmann mateada galponeira Sou de arroio do meio
38311 Resposta mateada galponeira Jo?o Martinez de encantado
42304 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
69904 MATEADA GALPONEIRARicardo Viana de Lajeado/RS

43721
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

68041
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

88850
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! Sandra Ahlert - Lajeado

41909
Qual programa da encanto FM que d? uma cuia e a bomba da cs inox Mateada
galponeira. Marinho kaiserB.conventos lajeado

11916
Bom dia qual o programa que pode dar uma cuia ? bomba da cs inox R Mateada
Galponeira Nelci Terezinha De Souza Leite de cruzeiro do Sul abra?o a todos

54571
Qual programa da encanto FM Que d? uma cuia e a bomda da cs inox Mateada
galponeiraRafaela kaiser b.conventos lajeado

11736
Qual O programa que d? uma cuia e uma bomba da cs inox resposta mateada galponera
nica filter de.encantado

56801
Qual O programa que d? uma cuia e uma bomba da cs inox resposta mateada galponera
nica filter de.encantado

87021
Bom dia quem da a cuia e csinox e mateada galponeira. Quero participar. T? na escuta
darlei christ lajeado. Abra?os.

44045 Marin?s weizenmann mateada galponeira Sou de arroio do meio
98384 Resposta mateada galponeira Jo?o Martinez de encantado
76393 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
90733 MATEADA GALPONEIRARicardo Viana de Lajeado/RS
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80685
Tuana Caroline Dietrich - Estrela/RSQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox? MATEADA GALPONEIRA

89913
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

04443
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

97426
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Liniane Dornelles /Estrela.

45429
Adriano luis Hech forquetinha quero participar da promocao acs inox a resposta e mateada
galponeira

10985
Bom dia sou Marlene sandri Moro em Pouso novo,quem da cuia com bomba ? cs inox e
Mateada galponeira

06672
Qual o programa da Encanto que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Resposta:
Mateada Galponeira J?ssica Kern Bairro Montanha Lajeado

65817
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

91457
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

57062
Qual ? o programa que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Mateada
Galponeira.Leandro Oliveira de Lajeado

54795
Bom dia !Quero participar do sorteio do programa mateada galponeira e CS inox !Janete
venturini de Mu?um. Adoro este programa!!!!

42236
Qual o programa que te d? uma cuia e uma bomba? Mateada Galponeira e CS Inox.
Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul

87795 Janete t da silva universit?rio lajeado mateada galponeira
50154 Deise RITTER bairro Conventos lajeadomateada galponeira ...
93334 Quem d? a cuia ? CS inox com a mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
97819 resposta mateada galponera nica filter de.encantado
45975 Mateada Galponera.Liniane Dornelles/ Estrela.
23659 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado
27350 mateada.galponeira.DarciSuptitz.Bairro.Planalto.Lajeado
17582 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado

45456
Tuana Caroline Dietrich - Estrela/RSQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox? MATEADA GALPONEIRA

57441
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

92105
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

77400
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Liniane Dornelles /Estrela.

79989
Adriano luis Hech forquetinha quero participar da promocao acs inox a resposta e mateada
galponeira

31017
Bom dia sou Marlene sandri Moro em Pouso novo,quem da cuia com bomba ? cs inox e
Mateada galponeira

20949
Qual o programa da Encanto que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Resposta:
Mateada Galponeira J?ssica Kern Bairro Montanha Lajeado

49725
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

38747
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

12066
Qual ? o programa que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Mateada
Galponeira.Leandro Oliveira de Lajeado
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30411
Bom dia !Quero participar do sorteio do programa mateada galponeira e CS inox !Janete
venturini de Mu?um. Adoro este programa!!!!

28661
Qual o programa que te d? uma cuia e uma bomba? Mateada Galponeira e CS Inox.
Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul

16509 Janete t da silva universit?rio lajeado mateada galponeira
74090 Deise RITTER bairro Conventos lajeadomateada galponeira ...
27494 Quem d? a cuia ? CS inox com a mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
34510 resposta mateada galponera nica filter de.encantado
39907 Mateada Galponera.Liniane Dornelles/ Estrela.
18952 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado
91572 mateada.galponeira.DarciSuptitz.Bairro.Planalto.Lajeado
94703 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado

61188
Tuana Caroline Dietrich - Estrela/RSQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox? MATEADA GALPONEIRA

79367
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

39974
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

11343
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Liniane Dornelles /Estrela.

72702
Adriano luis Hech forquetinha quero participar da promocao acs inox a resposta e mateada
galponeira

37793
Bom dia sou Marlene sandri Moro em Pouso novo,quem da cuia com bomba ? cs inox e
Mateada galponeira

57318
Qual o programa da Encanto que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Resposta:
Mateada Galponeira J?ssica Kern Bairro Montanha Lajeado

96361
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

65144
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

41818
Qual ? o programa que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Mateada
Galponeira.Leandro Oliveira de Lajeado

22586
Bom dia !Quero participar do sorteio do programa mateada galponeira e CS inox !Janete
venturini de Mu?um. Adoro este programa!!!!

67006
Qual o programa que te d? uma cuia e uma bomba? Mateada Galponeira e CS Inox.
Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul

19219 Janete t da silva universit?rio lajeado mateada galponeira
02575 Deise RITTER bairro Conventos lajeadomateada galponeira ...
98023 Quem d? a cuia ? CS inox com a mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
40168 resposta mateada galponera nica filter de.encantado
36771 Mateada Galponera.Liniane Dornelles/ Estrela.
52234 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado
82712 mateada.galponeira.DarciSuptitz.Bairro.Planalto.Lajeado
65432 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado

68744
Tuana Caroline Dietrich - Estrela/RSQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox? MATEADA GALPONEIRA

10550
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

39522
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

96239
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Liniane Dornelles /Estrela.
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45060
Adriano luis Hech forquetinha quero participar da promocao acs inox a resposta e mateada
galponeira

79430
Bom dia sou Marlene sandri Moro em Pouso novo,quem da cuia com bomba ? cs inox e
Mateada galponeira

15191
Qual o programa da Encanto que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Resposta:
Mateada Galponeira J?ssica Kern Bairro Montanha Lajeado

74133
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

76380
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

16001
Qual ? o programa que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Mateada
Galponeira.Leandro Oliveira de Lajeado

14108
Bom dia !Quero participar do sorteio do programa mateada galponeira e CS inox !Janete
venturini de Mu?um. Adoro este programa!!!!

87723
Qual o programa que te d? uma cuia e uma bomba? Mateada Galponeira e CS Inox.
Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul

88703 Janete t da silva universit?rio lajeado mateada galponeira
51901 Deise RITTER bairro Conventos lajeadomateada galponeira ...
45041 Quem d? a cuia ? CS inox com a mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
85064 resposta mateada galponera nica filter de.encantado
17046 Mateada Galponera.Liniane Dornelles/ Estrela.
19942 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado
26883 mateada.galponeira.DarciSuptitz.Bairro.Planalto.Lajeado
39632 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado

86948
Tuana Caroline Dietrich - Estrela/RSQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox? MATEADA GALPONEIRA

46102
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

42207
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

84972
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Liniane Dornelles /Estrela.

86270
Adriano luis Hech forquetinha quero participar da promocao acs inox a resposta e mateada
galponeira

94509
Bom dia sou Marlene sandri Moro em Pouso novo,quem da cuia com bomba ? cs inox e
Mateada galponeira

21743
Qual o programa da Encanto que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Resposta:
Mateada Galponeira J?ssica Kern Bairro Montanha Lajeado

38505
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

77221
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

87176
Qual ? o programa que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Mateada
Galponeira.Leandro Oliveira de Lajeado

07249
Bom dia !Quero participar do sorteio do programa mateada galponeira e CS inox !Janete
venturini de Mu?um. Adoro este programa!!!!

87772
Qual o programa que te d? uma cuia e uma bomba? Mateada Galponeira e CS Inox.
Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul

26698 Janete t da silva universit?rio lajeado mateada galponeira
03489 Deise RITTER bairro Conventos lajeadomateada galponeira ...
32833 Quem d? a cuia ? CS inox com a mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
06129 resposta mateada galponera nica filter de.encantado
18680 Mateada Galponera.Liniane Dornelles/ Estrela.
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69467 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado
80262 mateada.galponeira.DarciSuptitz.Bairro.Planalto.Lajeado
95061 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado

41047
Tuana Caroline Dietrich - Estrela/RSQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox? MATEADA GALPONEIRA

29113
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

88699
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

14684
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Liniane Dornelles /Estrela.

49144
Adriano luis Hech forquetinha quero participar da promocao acs inox a resposta e mateada
galponeira

54887
Bom dia sou Marlene sandri Moro em Pouso novo,quem da cuia com bomba ? cs inox e
Mateada galponeira

23578
Qual o programa da Encanto que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Resposta:
Mateada Galponeira J?ssica Kern Bairro Montanha Lajeado

04055
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

61516
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

31842
Qual ? o programa que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Mateada
Galponeira.Leandro Oliveira de Lajeado

45125
Bom dia !Quero participar do sorteio do programa mateada galponeira e CS inox !Janete
venturini de Mu?um. Adoro este programa!!!!

21825
Qual o programa que te d? uma cuia e uma bomba? Mateada Galponeira e CS Inox.
Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul

80088 Janete t da silva universit?rio lajeado mateada galponeira
11636 Deise RITTER bairro Conventos lajeadomateada galponeira ...
39383 Quem d? a cuia ? CS inox com a mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
42426 resposta mateada galponera nica filter de.encantado
51014 Mateada Galponera.Liniane Dornelles/ Estrela.
00833 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado
27060 mateada.galponeira.DarciSuptitz.Bairro.Planalto.Lajeado
46491 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado

55348
Tuana Caroline Dietrich - Estrela/RSQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox? MATEADA GALPONEIRA

45528
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

43207
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

14116
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Liniane Dornelles /Estrela.

52807
Adriano luis Hech forquetinha quero participar da promocao acs inox a resposta e mateada
galponeira

50395
Bom dia sou Marlene sandri Moro em Pouso novo,quem da cuia com bomba ? cs inox e
Mateada galponeira

63315
Qual o programa da Encanto que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Resposta:
Mateada Galponeira J?ssica Kern Bairro Montanha Lajeado

54241
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

78350
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado
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76781
Qual ? o programa que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Mateada
Galponeira.Leandro Oliveira de Lajeado

87738
Bom dia !Quero participar do sorteio do programa mateada galponeira e CS inox !Janete
venturini de Mu?um. Adoro este programa!!!!

19398
Qual o programa que te d? uma cuia e uma bomba? Mateada Galponeira e CS Inox.
Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul

05894 Janete t da silva universit?rio lajeado mateada galponeira
76437 Deise RITTER bairro Conventos lajeadomateada galponeira ...
34082 Quem d? a cuia ? CS inox com a mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
31325 resposta mateada galponera nica filter de.encantado
57661 Mateada Galponera.Liniane Dornelles/ Estrela.
59095 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado
92842 mateada.galponeira.DarciSuptitz.Bairro.Planalto.Lajeado
04221 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado

14667
Tuana Caroline Dietrich - Estrela/RSQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox? MATEADA GALPONEIRA

69592
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

15857
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

54050
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Liniane Dornelles /Estrela.

12019
Adriano luis Hech forquetinha quero participar da promocao acs inox a resposta e mateada
galponeira

66872
Bom dia sou Marlene sandri Moro em Pouso novo,quem da cuia com bomba ? cs inox e
Mateada galponeira

54884
Qual o programa da Encanto que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Resposta:
Mateada Galponeira J?ssica Kern Bairro Montanha Lajeado

39080
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

13364
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

10233
Qual ? o programa que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Mateada
Galponeira.Leandro Oliveira de Lajeado

84608
Bom dia !Quero participar do sorteio do programa mateada galponeira e CS inox !Janete
venturini de Mu?um. Adoro este programa!!!!

56571
Qual o programa que te d? uma cuia e uma bomba? Mateada Galponeira e CS Inox.
Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul

24349 Janete t da silva universit?rio lajeado mateada galponeira
37415 Deise RITTER bairro Conventos lajeadomateada galponeira ...
06967 Quem d? a cuia ? CS inox com a mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
87665 resposta mateada galponera nica filter de.encantado
91656 Mateada Galponera.Liniane Dornelles/ Estrela.
85318 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado
64446 mateada.galponeira.DarciSuptitz.Bairro.Planalto.Lajeado
79394 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado

04716
Tuana Caroline Dietrich - Estrela/RSQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox? MATEADA GALPONEIRA

70341
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

55832
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela
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38799
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Liniane Dornelles /Estrela.

25381
Adriano luis Hech forquetinha quero participar da promocao acs inox a resposta e mateada
galponeira

87157
Bom dia sou Marlene sandri Moro em Pouso novo,quem da cuia com bomba ? cs inox e
Mateada galponeira

96461
Qual o programa da Encanto que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Resposta:
Mateada Galponeira J?ssica Kern Bairro Montanha Lajeado

84476
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

79999
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

85966
Qual ? o programa que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Mateada
Galponeira.Leandro Oliveira de Lajeado

88697
Bom dia !Quero participar do sorteio do programa mateada galponeira e CS inox !Janete
venturini de Mu?um. Adoro este programa!!!!

94667
Qual o programa que te d? uma cuia e uma bomba? Mateada Galponeira e CS Inox.
Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul

55558 Janete t da silva universit?rio lajeado mateada galponeira
04555 Deise RITTER bairro Conventos lajeadomateada galponeira ...
48717 Quem d? a cuia ? CS inox com a mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
67578 resposta mateada galponera nica filter de.encantado
71427 Mateada Galponera.Liniane Dornelles/ Estrela.
03602 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado
06658 mateada.galponeira.DarciSuptitz.Bairro.Planalto.Lajeado
84792 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado

13835
Tuana Caroline Dietrich - Estrela/RSQual programa da Encanto FM que pode te dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS Inox? MATEADA GALPONEIRA

91267
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Carla Cristina Sippel, Estrela

41364
Bom dia..Qual o programa da encanto FM que pode te dar uma cuia e uma bomba de
chimarr?o da CS inox?Resposta: Mateada galponeira.Samara Aline K?fer, Estrela

38184
Qual programa da Encanto FM que pode te dar uma cuia e bomba de chimarr?o da CS
inox?Mateada Galponeira Liniane Dornelles /Estrela.

28682
Adriano luis Hech forquetinha quero participar da promocao acs inox a resposta e mateada
galponeira

48331
Bom dia sou Marlene sandri Moro em Pouso novo,quem da cuia com bomba ? cs inox e
Mateada galponeira

25850
Qual o programa da Encanto que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Resposta:
Mateada Galponeira J?ssica Kern Bairro Montanha Lajeado

20339
Oi bom dia gostaria de participar da promo??o regalos do gateado com CS inox e
mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

33650
Qual ? o programa que pode te dar uma cuia e uma bomba de inox da CS Inox ?
MATEADA GALPONEIRA da ENCANTO FM! ?????? Sandra Ahlert - Lajeado

90296
Qual ? o programa que te d? uma cuia e uma bomba da CS Inox?Mateada
Galponeira.Leandro Oliveira de Lajeado

99734
Bom dia !Quero participar do sorteio do programa mateada galponeira e CS inox !Janete
venturini de Mu?um. Adoro este programa!!!!

38366
Qual o programa que te d? uma cuia e uma bomba? Mateada Galponeira e CS Inox.
Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul

60637 Janete t da silva universit?rio lajeado mateada galponeira
55566 Deise RITTER bairro Conventos lajeadomateada galponeira ...
77166 Quem d? a cuia ? CS inox com a mateada galponeira Marin?s weizenmann arroio do meio
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86019 resposta mateada galponera nica filter de.encantado
42724 Mateada Galponera.Liniane Dornelles/ Estrela.
73627 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado
70495 mateada.galponeira.DarciSuptitz.Bairro.Planalto.Lajeado
22724 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado

58150
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

95997
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

04905
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

04269
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

82301
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

95136
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

53896
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

20440
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

51074
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

35359
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

10996
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

31096
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

89939
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

73757
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

04356
Alexandre Luis SbarainiRoca Sales/RSQual o programa da Encanto FM que pode dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS INOX? Mateada Galponeira

16586
Bom dia luis paulo azambuja aquino bairro universitario lajeado quero participar do sorteio
. Mateada galponeira...

52138
Bom dia! Parab?ns Z?! Tudo de bom sempre. Qual o programa que te d? uma cuia e uma
bomba? Mateada Galponeira e CS Inox. Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul!
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57173
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

76162
boa tarde!quero participar das promo??esResposta: Mateada galponeiraC?ntia B. H.
Gisch de Mato Leit

47421 Oi sou Estela da rosa de arroio do meio mateada galponeira
05049 Mateada galponeiraRoseclaide Girardi Costantin De estrelaAbra??o galera ????
78155 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
00116 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
54617 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
73648 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
22238 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

44918
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

56195
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

69463
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

14345
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

65461
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

59284
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

18614
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

47762
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

54421
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

68203
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

05496
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

07871
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

79200
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

36592
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA



Nome Nº Promocional Resposta

97810
Alexandre Luis SbarainiRoca Sales/RSQual o programa da Encanto FM que pode dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS INOX? Mateada Galponeira

52957
Bom dia luis paulo azambuja aquino bairro universitario lajeado quero participar do sorteio
. Mateada galponeira...

40949
Bom dia! Parab?ns Z?! Tudo de bom sempre. Qual o programa que te d? uma cuia e uma
bomba? Mateada Galponeira e CS Inox. Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul!

14397
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

05095
boa tarde!quero participar das promo??esResposta: Mateada galponeiraC?ntia B. H.
Gisch de Mato Leit

98123 Oi sou Estela da rosa de arroio do meio mateada galponeira
90560 Mateada galponeiraRoseclaide Girardi Costantin De estrelaAbra??o galera ????
98589 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
45544 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
95609 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
76744 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
50226 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

50393
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

67899
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

95144
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

06588
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

37363
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

49524
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

02824
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

08808
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

39549
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

50587
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

63230
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

12060
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA



Nome Nº Promocional Resposta

18790
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

68726
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

19932
Alexandre Luis SbarainiRoca Sales/RSQual o programa da Encanto FM que pode dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS INOX? Mateada Galponeira

97991
Bom dia luis paulo azambuja aquino bairro universitario lajeado quero participar do sorteio
. Mateada galponeira...

17743
Bom dia! Parab?ns Z?! Tudo de bom sempre. Qual o programa que te d? uma cuia e uma
bomba? Mateada Galponeira e CS Inox. Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul!

50948
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

46269
boa tarde!quero participar das promo??esResposta: Mateada galponeiraC?ntia B. H.
Gisch de Mato Leit

32140 Oi sou Estela da rosa de arroio do meio mateada galponeira
56043 Mateada galponeiraRoseclaide Girardi Costantin De estrelaAbra??o galera ????
44392 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
22700 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
54632 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
89937 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
18309 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

31377
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

35598
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

68535
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

81770
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

03498
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

63680
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

88359
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

40862
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

13204
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

09293
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA



Nome Nº Promocional Resposta

43686
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

22013
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

48842
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

94273
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

85243
Alexandre Luis SbarainiRoca Sales/RSQual o programa da Encanto FM que pode dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS INOX? Mateada Galponeira

60903
Bom dia luis paulo azambuja aquino bairro universitario lajeado quero participar do sorteio
. Mateada galponeira...

13064
Bom dia! Parab?ns Z?! Tudo de bom sempre. Qual o programa que te d? uma cuia e uma
bomba? Mateada Galponeira e CS Inox. Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul!

53970
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

80836
boa tarde!quero participar das promo??esResposta: Mateada galponeiraC?ntia B. H.
Gisch de Mato Leit

11055 Oi sou Estela da rosa de arroio do meio mateada galponeira
59290 Mateada galponeiraRoseclaide Girardi Costantin De estrelaAbra??o galera ????
98579 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
62003 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
05559 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
30719 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
18047 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

49952
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

53420
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

72680
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

39889
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

71729
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

04057
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

75488
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

40265
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA



Nome Nº Promocional Resposta

85828
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

78986
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

03945
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

74187
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

19848
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

17150
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

83481
Alexandre Luis SbarainiRoca Sales/RSQual o programa da Encanto FM que pode dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS INOX? Mateada Galponeira

63535
Bom dia luis paulo azambuja aquino bairro universitario lajeado quero participar do sorteio
. Mateada galponeira...

39163
Bom dia! Parab?ns Z?! Tudo de bom sempre. Qual o programa que te d? uma cuia e uma
bomba? Mateada Galponeira e CS Inox. Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul!

32324
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

57809
boa tarde!quero participar das promo??esResposta: Mateada galponeiraC?ntia B. H.
Gisch de Mato Leit

24407 Oi sou Estela da rosa de arroio do meio mateada galponeira
93228 Mateada galponeiraRoseclaide Girardi Costantin De estrelaAbra??o galera ????
70873 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
78377 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
74064 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
81929 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
37667 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

72643
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

43933
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

43227
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

03363
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

61980
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

93179
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA



Nome Nº Promocional Resposta

56783
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

34661
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

33068
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

28513
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

38718
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

08557
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

68778
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

24546
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

87543
Alexandre Luis SbarainiRoca Sales/RSQual o programa da Encanto FM que pode dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS INOX? Mateada Galponeira

72724
Bom dia luis paulo azambuja aquino bairro universitario lajeado quero participar do sorteio
. Mateada galponeira...

98734
Bom dia! Parab?ns Z?! Tudo de bom sempre. Qual o programa que te d? uma cuia e uma
bomba? Mateada Galponeira e CS Inox. Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul!

07392
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

89874
boa tarde!quero participar das promo??esResposta: Mateada galponeiraC?ntia B. H.
Gisch de Mato Leit

82215 Oi sou Estela da rosa de arroio do meio mateada galponeira
70928 Mateada galponeiraRoseclaide Girardi Costantin De estrelaAbra??o galera ????
29038 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
14540 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
28737 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
53445 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
07768 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

99611
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

31823
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

81832
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

81541
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA



Nome Nº Promocional Resposta

69490
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

54476
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

25474
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

12717
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

57839
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

87455
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

05897
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

14623
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

38965
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

43136
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

60835
Alexandre Luis SbarainiRoca Sales/RSQual o programa da Encanto FM que pode dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS INOX? Mateada Galponeira

47522
Bom dia luis paulo azambuja aquino bairro universitario lajeado quero participar do sorteio
. Mateada galponeira...

11915
Bom dia! Parab?ns Z?! Tudo de bom sempre. Qual o programa que te d? uma cuia e uma
bomba? Mateada Galponeira e CS Inox. Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul!

85381
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

35066
boa tarde!quero participar das promo??esResposta: Mateada galponeiraC?ntia B. H.
Gisch de Mato Leit

84639 Oi sou Estela da rosa de arroio do meio mateada galponeira
84116 Mateada galponeiraRoseclaide Girardi Costantin De estrelaAbra??o galera ????
42459 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
74514 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
66332 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
13387 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
03553 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

80872
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

56998
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA



Nome Nº Promocional Resposta

88640
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

41736
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

88821
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

70473
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

23277
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

58312
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

24949
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

48752
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

71030
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

82789
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

36208
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

76927
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

97412
Alexandre Luis SbarainiRoca Sales/RSQual o programa da Encanto FM que pode dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS INOX? Mateada Galponeira

58324
Bom dia luis paulo azambuja aquino bairro universitario lajeado quero participar do sorteio
. Mateada galponeira...

40549
Bom dia! Parab?ns Z?! Tudo de bom sempre. Qual o programa que te d? uma cuia e uma
bomba? Mateada Galponeira e CS Inox. Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul!

19160
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

63416
boa tarde!quero participar das promo??esResposta: Mateada galponeiraC?ntia B. H.
Gisch de Mato Leit

52464 Oi sou Estela da rosa de arroio do meio mateada galponeira
04541 Mateada galponeiraRoseclaide Girardi Costantin De estrelaAbra??o galera ????
98483 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
37104 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
88657 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
40942 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
11619 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????



Nome Nº Promocional Resposta

54990
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

54330
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

15172
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

35862
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

96456
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

72171
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

24503
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

38192
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

60993
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

94977
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

61470
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

19305
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

19926
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

90335
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

02716
Alexandre Luis SbarainiRoca Sales/RSQual o programa da Encanto FM que pode dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS INOX? Mateada Galponeira

46431
Bom dia luis paulo azambuja aquino bairro universitario lajeado quero participar do sorteio
. Mateada galponeira...

67263
Bom dia! Parab?ns Z?! Tudo de bom sempre. Qual o programa que te d? uma cuia e uma
bomba? Mateada Galponeira e CS Inox. Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul!

00129
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

04756
boa tarde!quero participar das promo??esResposta: Mateada galponeiraC?ntia B. H.
Gisch de Mato Leit

83156 Oi sou Estela da rosa de arroio do meio mateada galponeira



Nome Nº Promocional Resposta

40678 Mateada galponeiraRoseclaide Girardi Costantin De estrelaAbra??o galera ????
23916 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
46572 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
93143 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
28458 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
45055 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

30248
Oii Janice webler de Arroio do MeioMe coloca pra participar da Promo??o.Qual programa
da Encanto FM que pode te dar uma cuia e uma Bomba de Chimarr?o da CS
INOX?MATEADA GALPONEIRA???????????????????? ABRA?OS

85998
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

41867
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

72106
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

40329
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

57040
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

07968
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

36785
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

29211
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

32472
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

74978
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

90204
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

27449
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

36448
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

47376
Alexandre Luis SbarainiRoca Sales/RSQual o programa da Encanto FM que pode dar uma
cuia e uma bomba de chimarr?o da CS INOX? Mateada Galponeira

46672
Bom dia luis paulo azambuja aquino bairro universitario lajeado quero participar do sorteio
. Mateada galponeira...



Nome Nº Promocional Resposta

99846
Bom dia! Parab?ns Z?! Tudo de bom sempre. Qual o programa que te d? uma cuia e uma
bomba? Mateada Galponeira e CS Inox. Marco Ant?nio Fuhr de Cruzeiro do Sul!

50093
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

93103
boa tarde!quero participar das promo??esResposta: Mateada galponeiraC?ntia B. H.
Gisch de Mato Leit

67109 Oi sou Estela da rosa de arroio do meio mateada galponeira
50222 Mateada galponeiraRoseclaide Girardi Costantin De estrelaAbra??o galera ????
97860 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
50266 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
90901 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
21776 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????
96839 mateada galponeira.ivan nicolay s?o bento lajeado.um abra?o.??????

83391
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

67882
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

17271
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

59004
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

26279
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

42679
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

08138
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

19869
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

14014
Bom dia, sou de Jeferson Str?her estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(51980266025)

75220
Bom dia Z? e Rafa quero participar do sorteio Quem da uma cuia e bomba ? encanto
mateada galponeira, Henrique Augusto Fritzen de Lajeado

92253
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

03599
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

85315 Image: Bom diaMarinho kaiser B.conventos lajeado mateada galponeira
66598 Sou Liniane Dornelles da cidade de EstrelaMateada Galponeira.
66463 Mateada galponeira Artur Luiz Schulte, de Lajeado.
41846 mateada galponera nica filter de.encantado

76095
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA
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74979
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

91358
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

97980
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

42528
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

38813
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

16202
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

14177
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

77293
Bom dia, sou de Jeferson Str?her estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(51980266025)

58912
Bom dia Z? e Rafa quero participar do sorteio Quem da uma cuia e bomba ? encanto
mateada galponeira, Henrique Augusto Fritzen de Lajeado

58166
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

76982
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

68500 Image: Bom diaMarinho kaiser B.conventos lajeado mateada galponeira
44865 Sou Liniane Dornelles da cidade de EstrelaMateada Galponeira.
85772 Mateada galponeira Artur Luiz Schulte, de Lajeado.
00563 mateada galponera nica filter de.encantado

71144
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

28451
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

08701
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

91013
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

42466
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

83922
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

83266
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
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GALPONEIRA

46066
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

69237
Bom dia, sou de Jeferson Str?her estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(51980266025)

49865
Bom dia Z? e Rafa quero participar do sorteio Quem da uma cuia e bomba ? encanto
mateada galponeira, Henrique Augusto Fritzen de Lajeado

12530
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

11084
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

25960 Image: Bom diaMarinho kaiser B.conventos lajeado mateada galponeira
87509 Sou Liniane Dornelles da cidade de EstrelaMateada Galponeira.
02442 Mateada galponeira Artur Luiz Schulte, de Lajeado.
23940 mateada galponera nica filter de.encantado

30038
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

41255
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

59622
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

46241
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

55433
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

36915
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

86156
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

95082
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

63139
Bom dia, sou de Jeferson Str?her estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(51980266025)

82845
Bom dia Z? e Rafa quero participar do sorteio Quem da uma cuia e bomba ? encanto
mateada galponeira, Henrique Augusto Fritzen de Lajeado

36641
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

08004
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

37204 Image: Bom diaMarinho kaiser B.conventos lajeado mateada galponeira
79148 Sou Liniane Dornelles da cidade de EstrelaMateada Galponeira.
97069 Mateada galponeira Artur Luiz Schulte, de Lajeado.
45906 mateada galponera nica filter de.encantado
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70162
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

39536
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

29828
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

53428
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

85602
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

99066
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

03293
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

98132
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

10150
Bom dia, sou de Jeferson Str?her estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(51980266025)

29254
Bom dia Z? e Rafa quero participar do sorteio Quem da uma cuia e bomba ? encanto
mateada galponeira, Henrique Augusto Fritzen de Lajeado

85642
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

12592
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

53194 Image: Bom diaMarinho kaiser B.conventos lajeado mateada galponeira
15680 Sou Liniane Dornelles da cidade de EstrelaMateada Galponeira.
53848 Mateada galponeira Artur Luiz Schulte, de Lajeado.
12816 mateada galponera nica filter de.encantado

61921
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

09281
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

49732
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

48077
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

23626
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

44815
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
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GALPONEIRA

11216
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

06471
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

81457
Bom dia, sou de Jeferson Str?her estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(51980266025)

19221
Bom dia Z? e Rafa quero participar do sorteio Quem da uma cuia e bomba ? encanto
mateada galponeira, Henrique Augusto Fritzen de Lajeado

75089
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

18662
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

98370 Image: Bom diaMarinho kaiser B.conventos lajeado mateada galponeira
72159 Sou Liniane Dornelles da cidade de EstrelaMateada Galponeira.
64568 Mateada galponeira Artur Luiz Schulte, de Lajeado.
68532 mateada galponera nica filter de.encantado

11695
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

94397
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

21961
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

97298
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

93464
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

25254
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

95431
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

03614
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

54509
Bom dia, sou de Jeferson Str?her estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(51980266025)

81073
Bom dia Z? e Rafa quero participar do sorteio Quem da uma cuia e bomba ? encanto
mateada galponeira, Henrique Augusto Fritzen de Lajeado

16207
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

07703
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

96754 Image: Bom diaMarinho kaiser B.conventos lajeado mateada galponeira
70055 Sou Liniane Dornelles da cidade de EstrelaMateada Galponeira.
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20520 Mateada galponeira Artur Luiz Schulte, de Lajeado.
58675 mateada galponera nica filter de.encantado

79336
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

70253
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

02963
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

15069
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

17970
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

09435
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

96526
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

37192
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

84524
Bom dia, sou de Jeferson Str?her estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(51980266025)

15189
Bom dia Z? e Rafa quero participar do sorteio Quem da uma cuia e bomba ? encanto
mateada galponeira, Henrique Augusto Fritzen de Lajeado

35562
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

79758
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

04094 Image: Bom diaMarinho kaiser B.conventos lajeado mateada galponeira
68380 Sou Liniane Dornelles da cidade de EstrelaMateada Galponeira.
74155 Mateada galponeira Artur Luiz Schulte, de Lajeado.
26055 mateada galponera nica filter de.encantado

67619
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

51310
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

61110
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

71234
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

05819
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA
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42184
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

87442
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

13523
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

38938
Bom dia, sou de Jeferson Str?her estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(51980266025)

57497
Bom dia Z? e Rafa quero participar do sorteio Quem da uma cuia e bomba ? encanto
mateada galponeira, Henrique Augusto Fritzen de Lajeado

34044
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

97614
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

36834 Image: Bom diaMarinho kaiser B.conventos lajeado mateada galponeira
04297 Sou Liniane Dornelles da cidade de EstrelaMateada Galponeira.
04368 Mateada galponeira Artur Luiz Schulte, de Lajeado.
39797 mateada galponera nica filter de.encantado

19367
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

22339
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

49232
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

15894
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

59531
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

33757
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

31083
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

95093
Nome: Ricardo Manoel Quinot Viana Cidade: Lajeado/RSQual o programa da Encanto FM
que pode te dar uma cuia e uma bomba dechimarr?o da CS INOX? ? o MATEADA
GALPONEIRA

90441
Bom dia, sou de Jeferson Str?her estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(51980266025)

10841
Bom dia Z? e Rafa quero participar do sorteio Quem da uma cuia e bomba ? encanto
mateada galponeira, Henrique Augusto Fritzen de Lajeado

99188
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)

58821
Bom dia, sou Airton s vogel de estrela,quem p?de me dar uma cuia e uma bomba ? o
Mateada Galponeira e CS inox,(981989778)



Nome Nº Promocional Resposta

84997 Image: Bom diaMarinho kaiser B.conventos lajeado mateada galponeira
25244 Sou Liniane Dornelles da cidade de EstrelaMateada Galponeira.
24500 Mateada galponeira Artur Luiz Schulte, de Lajeado.
52617 mateada galponera nica filter de.encantado


