
Pré-Candidatos Votos válidos Indecisos 
 

Abstenção Branco/nulo 
- 

Chaveta 127 (30,45%) - - - 
Regina 111 (26,62%) - - - 
Júlio (do Seu Dú) 96 (23,02%) - - - 
Total  de votantes 
417 (100%) 

334 (80,09%) 49 (11,75%) 5 (1,20%) 29 (6,95%) 

 

28 de Fevereiro  de  2020

Rally Cross de Apiacás merece registro do evento extraordinário realizado dia 23 de Fevereiro

Amigos 
reunidos 
numa tenda 
no Rally Cross 
com familiares 
e amigos, 
entre eles, 
Orlei da 
Sonho Lar e  
Edgar do Auto 
Posto 
Avenida.  

Diego 
gerente da 
fazenda do 
(Auto P. Sol 
Nascente) 
juntamente 
com Júnior 
filho do 
Agnaldo 
proprietário 
do Auto 
Posto Sol 
Nascente 
com colegas 
e amigos.

Luciana Passos 
participante do 
concurso para 

Garota Rally Cross 
juntos com a 

galera de Apiacás 
(a esquerda) e 

amigos visitantes 
de Colíder e Sinop 

(a direita), 
aproveita para 
agradecer os 

internautas que 
somaram pra ela 

as 544 curtidas no 
facebook. 

O repórter do Jornal O Porto Chico Né sente honrado 
em ser convidado pelo gerente do DelMoro 
Supermecados Rodrigo Capelline Aragão para estar 
junto numa foto marcante onde pela 1ª vez no Rally 
cross. A loja DelMoro sempre foi parceira no evento do 
rally e espera continuar ao lado deste grande evento do 
município. Afirma o gerente 

Pré-candidato Chaveta  com sua esposa 
Ilca/filho no grande evento de Apiacás – 

um dos patrocinadores oficial da festa

Alessandro (popular 
Primo borracheiro) 
com seus colegas só 
festando e 
parabeniza os 
organizadores do 
Rally.

DONDON não entrou 
na trilha este ano mas 
colaborou no que pode 
na organização da 
festa, inclusive por um 
bom tempo o som do 
seu carrão animou o 
ambiente. 

Pioneiro Gilson Bialeski com sua filha Maria 
Vitória, considera uma família respeitada 
em Apiacás pelo seu trabalho e espera um 
futuro brilhante para todos os moradores de 
Apiacás. 
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