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@calu_barros

MAIS UMA MT BRABA NOVA DO JEIT...

@tlpostura

#150bpm

#quartadetremurasdv

#sdvcomteamdetremura

https://api.soundcloud.com/tra...

https://soundcloud.com/djtalo/...

RT @em_com: Álvaro Dias: "É pr...

@lucax_crf

Álvaro Dias: "É preciso impedi...

http://pbs.twimg.com/media/DoD...

RT @folha: 'Muito engraçado vo...

@sepedro7

A Emenda 95 é uma arma de dest...
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@ptbrasil

http://pbs.twimg.com/amplify_v...

RT @Dudu: O Cabo Daciolo na Re...

@httpgabriell

O Cabo Daciolo na Record vai f...

@dudu

RT @Haddad_Fernando: Sou com m...

@aguiarneyda

Sou com muita honra advogado d...
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RT @folha: 'Muito engraçado vo...

@lmonteiro28

falou tudo e mais um pouco
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RT @Brasil_de_Fato: "Uma pesso...
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Guilherme Boulos emplaca mais ...
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RT @comunacritico: A única par...
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RT @cidadaocarneiro: #CiroNoSB...

#CiroNoSBT mais uma vez expond...
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