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00:04:45
tempo médio de 
permanência na página

61%
homens
35 a 55
anos

facebook

39%
mulheres
25 a 45
anos

fans por cidade
Campinas/SP - 1.126
São Paulo/SP - 173
Porto Feliz/SP- 173
Valinhos/SP - 65
Indaiatuba/SP - 45
Sumaré/SP - 42
Jundiaí/SP - 39
Sorocaba/SP - 38
Americana/SP - 37
Boituva/SP - 37
Temos fans em Portugal, Inglaterra,
Irlanda, Japão, Alemanha, Espanha,
Estados Unidos, Ruanda e Itália
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PARCEIROS

Friedrich Nietzsche

Sem música, a vida seria um erro
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