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Ref.: M10-A09/16456546 

 

 

Senhor / a Senhora, 
 
Por favor note este documento oficial que emana a Software de Microcompute 
(CORPORAÇÃO de MICROSOFT). 
 

Senhor Steve Ballmer, CEO de corporação de MICROSOFT., tendo pilotado os programas de 
construção de robôs para a exploração do planeta o Marte, para o benefício da NASA. Baseado 
em (estabelecido) 4 de abril de 1975 pelo Bill Gates e Paul Allen, Corporação de Microsoft é o 
líder mundial do mercado do software, os serviços e as soluções de computação. Mr. a missão 
de Steve Ballmer é fortalecer e desenvolver a colocação (presença) de Microsoft no mundo 
inteiro. É a razão para a qual esta campanha (zona rural) de loteria foi organizada promover a 
expansão do internet e especialmente favorecer o desenvolvimento no mundo inteiro. 
 

Em um prêmio (lote) de e-mails selecionado de acordo com critérios bem determinados, o seu 
era escolhido por um software poderoso de lotes de desenho fortuitos (imprevisível) 
concebido com a pontaria do progresso bom desta loteria. Esta edição era feito debaixo da 
supervisão de Mestre (Professor) OLIVIER MARTINEZ (Beleguim). 
Seu de e-mail tido sido puxado (incendiado) pelo software de edição fortuita (imprevisível), 
você ganha (ganhe) assim o 150.000 euros soma (Cem e cinqüenta Mil Euro) que (quem) 
estabelece (constitui) um fundo de investimento que você pode ter isto de seu modo. 
 

Para tomar posse de seu prêmio (lote), você tem necessariamente que prover a informação 
seguinte: 
Nomeie, Primeiro nomes, Idade, País, Cidade, Endereço, cep, Profissão, tal, Familiar Situação 

Como também as referências de seu prêmio (lote) que é o seguinte: 
 

O lote N:65985236 A, Ref. N:M10-A09/16456546, Valor: 150.000 Euros 
 

Tudo isso deve ser enviada informação ao endereço do beleguim o e-mail de qual é o 
seguinte:  
 

Email: me.martinez@cabinet-oliviermartinez.comuf.com 

Tel: (0022) 673 76 23 16 

 

Receba todos os parabéns do grupo CORPORAÇÃO de MICROSOFT. 
  

 

 

 

 

IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTEEEE 

Certas pessoas mal-intencionado desfrute fazendo de nosso programa uma cobertura vasta (manta) 

de fraude, por favor indique bastante típico de reprodução desta carta em próprias autoridades. 


