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GUIA DO ELEITOR DE FÁCIL LEITURA

SOBRE ESTE GUIA
A Liga das Mulheres Eleitoras do Fundo de
Educação do Maine tem o prazer de produzir e
distribuir milhares de cópias deste guia em todo o
estado do Maine.
Esta informação é apartidária. Isso significa que as informações
neste guia não apóiam, nem se opõem a nenhum candidato ou
partido político.
Todas as declarações dos candidatos são fornecidas pelos
candidatos e não são editadas ou alteradas de qualquer maneira
pelo Fundo de Educação da Liga das Eleitoras do Maine. As
declarações de candidatos ou explicações de quaisquer questões
eleitorais incluídas aqui não representam as opiniões da Liga ou
de qualquer um de nossos parceiros de distribuição, incluindo
escolas, bibliotecas, organizações sem fins lucrativos ou agências.
Perguntas e Cópias deste Guia
Se você tiver dúvidas, ligue para 207-622-0256 ramal 2 ou envie
um e-mail para voterguide@lwvme.org.
Mais informações sobre as eleições estaduais e locais também
estão disponíveis no website www.Vote411.org.
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Por que votar?
Você pode ajudar a fazer mudanças
importantes na maneira como sua cidade,
estado e país são administrados.
Meu voto é privado?
Sim, seu voto é privado. Ninguém saberá como você vota, a menos que
você diga a eles.
Quem pode votar?
Você pode votar no Maine se você é:
• Cidadão dos Estados Unidos
• Um residente do Estado do Maine
• Idade 18 ou mais velho
Você deve primeiro se registrar para votar. Leia sobre como se registrar
na próxima página.
Em que vou votar?
Na terça-feira, 3 de novembro, os eleitores do Maine escolherão o(s):
• Presidente dos Estados Unidos
• Senador dos EUA pelo Estado do Maine
• Representantes dos EUA no Distrito Congressional 1 e
• Distrito Congressional 2
• Representantes do Senado do Estado do Maine e do
• Maine House of Representatives
• Candidatos de condado, distrito e municipal e de iniciativas
Quando é o dia da eleição?
O dia da eleição é terça-feira, 3 de novembro de 2020.
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Registrando-se para votar
Como me registro para votar?
Você pode se registrar para votar no Maine se:
• Cidadão dos Estados Unidos, de 18 anos, residente na cidade onde
você vai votar.
• Cidadão de 17 anos que fará 18 anos antes ou no dia da eleição.
• Se você tem 16 anos, ainda pode preencher seu cartão de eleitor e
poderá votar quando completar 18 anos.
Pessoas condenadas por um crime ou na prisão ainda podem votar. Se
você estiver na prisão, você precisa registrar o seu voto na cidade onde
morava antes de ir para a prisão e votar por meio de cédula de ausência
(mais informações na PÁGINA 20).
Pessoas sem-teto ainda podem votar. Se você é um sem-teto, você se
registra para votar usando o local onde dorme. Este local pode ser um
abrigo, a casa de um amigo, ou na rua.
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Registrando-se para votar
Você precisará de um documento de identidade com foto e
comprovante de residência.
Aqui estão alguns exemplos de
um documento de identidade
válido com foto:
• Documento governamental
ou credencial com foto de
identidade (por exemplo:
carteira de motorista,
identidade estadual,
passaporte americano válido
ou identidade militar)
• Documento de identidade /
credencial do governo sem
foto (por exemplo: certidão
de nascimento autenticada
ou cartão do Seguro Social
assinado)
• Um documento oficial que
mostra o nome e endereço
do eleitor (por exemplo:
elegibilidade para benefícios
públicos, conta de serviços
públicos, extrato bancário,
cheque do governo ou
contracheque)
• Identificador único verificado
(número da carteira de
habilitação do Maine ou os
últimos quatro números, do
número, da previdência social)

Aqui estão alguns exemplos de
comprovante de residência:
• Uma declaração direta de sua
intenção de residir em um
determinado lugar
• A localização de qualquer
residência que você ocupa
atualmente
• O local onde você registrou seu
veículo motorizado (se você for o
proprietário do veículo)
• Sua declaração de imposto
de renda atual mostrando seu
endereço residencial
• O endereço de residência onde seu
e-mail é recebido
• O endereço de residência em sua
licença atual de caça ou pesca
• O endereço de residência mostrado
na sua carteira de motorista
• Sua qualificação para benefícios
públicos com base na residência
• Quaisquer outros fatos objetivos
que tendem a indicar seu local de
residência
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Registrando-se para votar
Você pode se registrar para votar na eleição de 3 de novembro:
• Por carta. Seu registro deve ser recebido pelo secretário municipal
até 19 de outubro.
• Em uma campanha de registro de eleitores antes de 19 de outubro
(precauções COVID significam que haverá menos unidades de
registro presencial.)
• Em um escritório da agência de veículos motorizados.
• Pessoalmente na sua cidade ou prefeitura a qualquer hora, até e
incluindo o dia da eleição, 3 de novembro de 2020
• Por meio de um terceiro até 12 de outubro.
• Em seu local de votação no dia da eleição, 3 de novembro de 2020.
Use este link para baixar e imprimir um formulário de registro eleitoral:
https://www.maine.gov/sos/cec/elec/images/VoterRegistrationCard20.pdf

Você deve preencher um cartão de eleitor:
• Preencha a frente e o verso do cartão.
• Assine e date o cartão.
• Você não precisa se filiar a um partido político para votar. Se você
não quiser entrar em um partido político, marque “Não inscrito” no
cartão de registro.
• Consulte as PÁGINAS 7-8 para obter instruções sobre como
preencher um cartão de eleitor.
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Cartão de registro eleitoral
2
1
3

4

5a

5b

5c

7a
7b

6

7c

8
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Cartão de registro eleitoral | INSTRUÇÕES
1

RESPONDA AS DUAS PERGUNTAS. Deve responder sim a ambos para
poder se registrar.

2

CANDIDATO. Escolha uma das possibilidades listadas: um. candidato
qualificado do Maine, outro candidato qualificado ou nulo.

3

NOME. Sobrenome e primeiro nome ou a inicial do primeiro nome e o
nome do meio.

4

DATA DE NASCIMENTO. Deve ter ou user maior de 18 anos no dia da
eleição para votar.

5a
5b
5c

ENDEREÇO.
Endereço do residente atual: Rua ou local físico. (Não é uma caixa
postal)
Endereço postal atual: Somente se for diferente do endereço
residencial. (Pode ser uma caixa postal)
Endereço anterior: Se você foi registrado antes e se mudou, você deve
dizer sim e fornecer sua cidade, condado e estado anteriores.

6

ASSINATURA DO ELEITOR. Deve assinar e datar o cartão.

7a

IDENTIFICAÇÃO DO ELEITOR.
Número da carteira de habilitação do Maine ou número da carteira
identificação do Maine:
Os novos eleitores que possuem um documento de identidade válido
devem listar um desses números.
Número da Previdência Social:
Os novos eleitores que não possuem uma licença de Maine, ou carteira
de identidade do Maine, devem listar os últimos 4 dígitos de seu SSN
(número da Previdência Social).
Nenhum:
Somente os eleitores que não possuem uma licença do Maine, RG ou
SSN (número da Previdência Social) devem escrever "Nenhum".

7b

7c

8

INSCRIÇÃO POR CORREIO. Os novos eleitores que se cadastrarem
pelo correio devem fornecer uma cópia de sua identidade (por
exemplo, a carteira de motorista do Maine) com o cartão de registro e
um documento mostrando seu endereço.
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Antes de votar
Onde eu vou votar?
Algumas cidades têm vários locais de votação. Para descobrir onde você
vota:
• Ligue para o escritório da sua cidade ou do cartório
• Acesse: www.maine.gov/portal/government/edemocracy/voter_
lookup.php

A que horas eu voto?
• Os locais de votação abrem pela manhã. O tempo de abertura varia
de acordo com a cidade.
• Os locais de votação encerram às 20h00.
• Se você estiver na fila para votar às 20h, não será recusado e
poderá votar.

Como posso evitar multidões no meu local de votação?
• As precauções de segurança do COVID-19 podem retardar o
processo de votação.
• Como as pessoas estarão se distanciando fisicamente na fila, as
filas podem parentar ser mais longas do que são.
• Optando por votar à distância, pode reduzir o estresse em seu local
de votação no dia da eleição.
• Para mais informações sobre o voto à distância, consulte a PÁGINA
20.
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Antes de votar
Que precauções de segurança as cidades estão tomando para
tornar o voto pessoal o mais seguro possível?
• Limites de quantas pessoas podem estar em cada local de votação
por vez.
• Cabines de votação posicionadas mais afastadas para permitir o
distanciamento.
• Limpeza e desinfecção de superfícies entre eleitores.
• Pedir aos eleitores que usem coberturas faciais.
• Escudos de plexiglass estaram protegendo os trabalhadores
eleitorais.

Posso ver a cédula antes da eleição?
Sim, sua cidade ou município terá uma cédula de amostra. Verifique o site
deles.
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Antes de votar
E se meu nome não estiver na lista do meu local de votação?
• As pessoas que trabalham no local de votação irão ajudá-lo.
• Você pode precisar se registrar para votar. Você pode se registrar
para votar no local de votação.
• Você deve trazer identificação e algo que mostre um endereço
atual. Uma carteira de motorista ou identificação do estado com
o endereço atual atende a ambos os critérios. Caso contrário, um
talão de cheques ou conta endereçada a você em seu endereço
atual, juntamente com o cartão da Previdência Social, certidão de
nascimento ou licença de caça / pesca.
• Se o seu problema não for resolvido, você pode pedir para votar em
uma “cédula contestada”. Seu voto contará no dia da eleição. Seu
problema será resolvido mais tarde.

Eu preciso de um ID (carteira de identidade)?
Não. Os eleitores registrados do Maine não precisam apresentar
documento de identidade para votar.
MAS, você deve trazer sua identidade e comprovante de endereço (por
exemplo, carteira de motorista e conta de luz) se:
• Você é um eleitor pela primeira vez.
• Você se mudou.
• Você precisa se registrar para votar no dia da eleição.

Não se preocupe - nenhum eleitor elegível pode ser rejeitado.
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No local de votação
O que farei no local de votação?
• Procure sinais ou marcações para dizer onde você deve ir.
• As marcações no chão são comuns para indicar qual direção as
pessoas devem seguir.
• Alguns locais de votação classificarão as pessoas pelo sobrenome.
• A maioria terá entradas e saídas separadas.
• Vá ao secretário eleitoral. Dê seu nome e endereço.
• Se você estiver registrado para votar, seu nome estará na lista.
• O secretário eleitoral lhe dará uma cédula ou cédulas de votação.
• A cédula é o papel onde você marcará seus votos.
• Você irá a uma cabine de votação privada e marcará sua cédula.
• Quando terminar, você colocará a cédula na urna ou na máquina.

E se eu precisar de ajuda no local de votação?
Peça ajuda a um secretário eleitoral se tiver alguma dúvida. Os escrivães
eleitorais podem ajudá-lo a preencher uma cédula e fornecer uma nova se
você precisar. Você não será o único com perguntas!

Como faço para preencher a cédula?
• Cada cédula informa como marcar suas escolhas.
• Você usará a votação por escolha classificada para algumas
eleições de candidatos. Você pode classificar quantos candidatos
desejar ou você pode classificar apenas um.
• Se você tiver alguma dúvida, pergunte a um secretário eleitoral.
• Você não precisa votar em tudo. Apenas as partes em que você
votar contarão.
• Verifique sua cédula.
• Se você cometeu um erro, pode solicitar uma nova cédula eleitoral.
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No local de votação
E se eu não conseguir ler a cédula?
Você pode obter ajuda em:
• Um amigo ou parente. Seu ajudante não precisa ser um eleitor. Seu
ajudante não precisa ter idade suficiente para votar.
• Um funcionário eleitoral.
• Seu empregador ou representante sindical não pode ajudá-lo a
votar.
• Uma máquina especial está disponível se você quiser ver uma
cédula com letras grandes ou ouvir um cédula lida para você. (Mais
informações sobre isso na PÁGINA 14.)
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Sistema ExpressVote
O que é ExpressVote?
ExpressVote é para pessoas que podem ter dificuldade em ler uma
cédula. É um dispositivo que pode ser usado para ajudá-lo a ler ou ouvir
sua cédula e preenchê-la.

Posso usar o ExpressVote no meu local de votação?
• Sim, você pode usar o ExpressVote em qualquer local de votação.
• Diga ao secretário eleitoral em seu local de votação que deseja usar
o ExpressVote.
• O secretário eleitoral configurará o ExpressVote para você usar.

Como funciona o ExpressVote?
• ExpressVote tem uma tela de vídeo e impressora de cédula
embutida.
• A cédula pode ser vista em letras grandes.
• A cédula pode ser lida para você por meio dos fones de ouvido
fornecidos.

Como faço minhas seleções com ExpressVote?
Você pode fazer suas seleções por:
• Tocando na tela.
• Usando um teclado com botões coloridos de diferentes formatos
com rótulos braille.
• Usando um interruptor com um Sim verde ou um Não vermelho.
• Quando terminar, o dispositivo imprime uma cédula marcada com
suas escolhas.
• Você coloca sua cédula na urna ou na máquina de contagem.

LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF MAINE EDUCATION FUND

207-622-0256

info@lwvme.org

GUIA DO ELEITOR DE FÁCIL LEITURA

PÁGINA 15

Sistema ExpressVote
ESQUERDA: Esta é a aparência
de um sistema ExpressVote. Estas
informações estão disponíveis em
qualquer local de votação. Fones de
ouvido devem estar disponíveis.
Para mais informações sobre o
sistema ExpressVote visite:
www.maine.gov/sos/cec/elec/voterinfo/accessiblevoting.html
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Votação de escolha classificada
O que é a votação de escolha classificada?
A votação de escolha classificada (Ranked Choice Voting) permite que os
eleitores classifiquem os candidatos em ordem de preferência.

Como funciona a votação por escolha classificada?
• Os eleitores classificam os candidatos na ordem de sua preferência:
primeira escolha, segunda escolha, terceira escolha e assim por
diante.
• Quando todas as cédulas são contadas, se um candidato obtiver
mais de 50% dos votos de primeira escolha, ele ganha.
• Se nenhum candidato receber mais de 50% dos votos de primeira
escolha, o candidato com o menor número de votos é considerado
derrotado.
• Os eleitores que classificaram o candidato derrotado como sua
primeira escolha têm seus votos contados para sua segunda
escolha.
• Isso é repetido até que apenas dois candidatos permaneçam. O que
tiver mais votos vence

Por que devo classificar meu voto?
• Se sua primeira escolha for derrotada, sua cédula ainda contará
para sua próxima escolha mais alta.
• Você não irá prejudicar seu candidato favorito por também
classificar os outros candidatos. Essas escolhas só contam se sua
primeira escolha for derrotada.
• Você não pode ajudar seu candidato favorito classificando apenas
um candidato. Sua primeira escolha sempre contará se seu
candidato favorito não tiver sido derrotado.
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Votação de escolha classificada
Como evito erros na minha cédula?
•
•
•
•
•
•

Marque apenas uma forma oval por linha.
Marque apenas uma forma oval por coluna.
Classifique quantos candidatos desejar.
Você não precisa classificar nenhum candidato que não apoie.
Se você cometer um erro, peça ao secretário uma nova cédula.
Peça por ajuda. Você não será o único com perguntas.

Aqui está um exemplo de como classificar seus candidatos
preferidos:
1a Escolha

2a Escolha

3a Escolha

Candidato um

Candidato dois

Candidato três
ACIMA: Neste exemplo, o Candidato Dois é a 1ª escolha e o balão próximo a
este foi preenchido. O Candidato Um é a 2ª Escolha. O Candidato Três é a 3ª
Escolha.
Se você tem certeza de sua escolha principal e deseja votar apenas no
Candidato Dois, então você só precisa preencher o balão de "1ª Escolha".
Você pode deixar o resto em branco.
Se você quiser classificar apenas 2 dos 3 candidatos, deverá preencher as
bolhas para "1ª opção" e "2ª opção", mas pode deixar "3ª opção" em branco.
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Cédula modelo | COM DISTRITO CONGRESSIONAL 1

SS District 35

SR District 3

Style No. 309

York District 5

To rank your candidate
choices, fill in the oval:

Biden, Joseph R.
Harris, Kamala D.
De La Fuente, Roque "Rocky"
Richardson, Darcy G.

Biden, Joseph R.

Biden, J oseph R.

Biden, Joseph R.

Biden, J oseph R.

De La Fuente, Roque "Rocky"

De La Fuente, Roque "Rocky"

De La Fuente, Roque "Rocky"

De La Fuente, Roque "Rocky"

De La Fuente, Roque "Rocky"

Hawkins, Howard
Walker, Angela Nicole

Hawkins, Howard

Hawkins, Howard

Hawkins, Howard

Hawkins, Howard

Hawkins, Howard

Jorgensen, Jo

J orgensen, Jo

Jorgensen, Jo

J orgensen, Jo

Jorgensen, Jo

Jorgensen, Jo
Cohen, Jeremy

Trump, Donald J.

Trump, Donald J.

Trump, Donald J.

Trump, Donald J.

Trump, Donald J.

Write-in

Write-in

Write-in

Write-in

Write-in

Bar Harbor
Independent

3rd Choice

1st Choice

2nd Choice

5th Choice

4th Choice

3rd Choice
Collins, Susan Margaret

Collins, Susan Margaret

Collins, Susan Margaret

Gideon, Sara I.

Gideon, Sara I.

Gideon, Sara I.

Gideon, Sara I.

Linn, Max Patrick

Linn, Max Patrick

Linn, Max Patrick

Linn, Max Patrick

Savage, Lisa

Savage, Lisa

Savage, Lisa

Savage, Lisa

Write-in

Write-in

Write-in

Write-in

Bristol
Republican

Allen, Jay T.

Allen, Jay T.

Pingree, Chellie M.

Pingree, Chellie M.

Write-in

Write-in

Pingree, Chellie M.
North Haven
Democratic

Write-in

Savage, Lisa

Libertarian

Trump, Donald J.
Pence, Michael R.
Republican

To rank a Write-in
candidate, write the
person's name in the
write-in space and fill in the
oval for the ranking of your
choice.

Freeport
Democratic

Rep. to Congress
District 1

Allen, Jay T.
Collins, Susan Margaret

Linn, Max Patrick

Green Independent

Fill in no more than one
oval for each candidate or
column.

Bangor
Republican

Gideon, Sara I.

Alliance Party

Continue until you have
ranked as many or as few
candidates as you like.

1st Choice

Collins, Susan Margaret
Biden, J oseph R.

Democratic

• In the 1st column for
your 1st choice
candidate.
• In the 2nd column for
your 2nd choice
candidate, and so on.

U.S. Senator

2nd Choice

6th Choice

5th Choice

4th Choice

President
Vice President

3rd Choice

1st Choice

Instructions to Voters
To vote, fill in the oval like
this

2nd Choice

State of Maine Sample Ballot
General Election, November 3, 2020

Write-in

Solon
Independent

Write-in

51

48

47

45

40

21

11

Turn Over for Additional Contests

O Maine Ballot tem:
• Cinco candidatos presidenciais.
• Quatro candidatos ao Senado dos EUA.
• Dois candidatos para Câmara dos Deputados dos U.S. do 1o.
Distrito.
TamVocê também tem a opção de escrever o nome de um
candidato para cada eleição.
Visite www.Vote411.org para obter mais informações sobre
eleições locais, como também saber sobre os candidatos para
Câmara dos Deputados, Senado do Estado de Maine, Conselho
Municipal, Conselho Escolar e muito mais.
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Cédula modelo | COM DISTRITO CONGRESSIONAL 2

SS District 4

Style No. 1

SR District 119

To rank your candidate
choices, fill in the oval:

Biden, Joseph R.
Harris, Kamala D.
De La Fuente, Roque "Rocky"
Richardson, Darcy G.

Biden, Joseph R.

Biden, J oseph R.

Biden, Joseph R.

Biden, J oseph R.

De La Fuente, Roque "Rocky"

De La Fuente, Roque "Rocky"

De La Fuente, Roque "Rocky"

De La Fuente, Roque "Rocky"

De La Fuente, Roque "Rocky"

Hawkins, Howard
Walker, Angela Nicole

Hawkins, Howard

Hawkins, Howard

Hawkins, Howard

Hawkins, Howard

Hawkins, Howard

Jorgensen, Jo

J orgensen, Jo

Jorgensen, Jo

J orgensen, Jo

Jorgensen, Jo

Jorgensen, Jo
Cohen, Jeremy

Trump, Donald J.

Trump, Donald J.

Trump, Donald J.

Trump, Donald J.

Trump, Donald J.

Write-in

Write-in

Write-in

Write-in

Write-in

Bar Harbor
Independent

3rd Choice

1st Choice

2nd Choice

5th Choice

4th Choice

3rd Choice
Collins, Susan Margaret

Collins, Susan Margaret

Collins, Susan Margaret

Gideon, Sara I.

Gideon, Sara I.

Gideon, Sara I.

Gideon, Sara I.

Linn, Max Patrick

Linn, Max Patrick

Linn, Max Patrick

Linn, Max Patrick

Savage, Lisa

Savage, Lisa

Savage, Lisa

Savage, Lisa

Write-in

Write-in

Write-in

Write-in

Lisbon
Republican

Crafts, Dale John

Crafts, Dale John

Golden, Jared F.

Golden, J ared F.

Write-in

Write-in

Golden, Jared F.
Lewiston
Democratic

Write-in

Savage, Lisa

Libertarian

Trump, Donald J.
Pence, Michael R.
Republican

To rank a Write-in
candidate, write the
person's name in the
write-in space and fill in the
oval for the ranking of your
choice.

Freeport
Democratic

Rep. to Congress
District 2

Crafts, Dale John
Collins, Susan Margaret

Linn, Max Patrick

Green Independent

Fill in no more than one
oval for each candidate or
column.

Bangor
Republican

Gideon, Sara I.

Alliance Party

Continue until you have
ranked as many or as few
candidates as you like.

1st Choice

Collins, Susan Margaret
Biden, J oseph R.

Democratic

• In the 1st column for
your 1st choice
candidate.
• In the 2nd column for
your 2nd choice
candidate, and so on.

U.S. Senator

2nd Choice

6th Choice

5th Choice

4th Choice

President
Vice President

To vote, fill in the oval like
this

3rd Choice

1st Choice

Instructions to Voters

2nd Choice

State of Maine Sample Ballot
General Election, November 3, 2020

Write-in

Solon
Independent

Write-in

51

43

42

41

40

21

11

Turn Over for Additional Contests

O Maine Ballot tem:
• Cinco candidatos presidenciais.
• Quatro candidatos ao Senado dos EUA.
• Dois candidatos para Câmara dos Deputados dos U.S. do 1o.
Distrito.
TamVocê também tem a opção de escrever o nome de um
candidato para cada eleição.
Visite www.Vote411.org para obter mais informações sobre
eleições locais, como também saber sobre os candidatos para
Câmara dos Deputados, Senado do Estado de Maine, Conselho
Municipal, Conselho Escolar e muito mais.
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Votação de ausente
O que é voto ausente?
• Se você quiser votar antes do dia da eleição, você pode usar uma
cédula de ausência.
• Se sua cédula for enviada para você ou se você planeja devolvê-la
pelo correio, é melhor solicite-la cedo.
• Você também pode solicitar e retirar pessoalmente.
• Cédulas de ausentes podem ser solicitadas agora até sexta-feira, 30
de outubro.
• As cédulas serão enviadas pelo correio 30 dias antes da eleição.

Como faço para obter uma cédula de ausente?
Você não precisa de um motivo para solicitar uma votação de ausente até
sexta-feira, 30 de outubro. Se vocês estão qualificados para votar, você
pode solicitar sua cédula de ausente e votar à distância:
• Por telefone da secretária municipal às 17h do dia 29 de outubro.
• Pessoalmente, na prefeitura, às 17h do dia 30 de outubro.
• Pelos correios, imprimindo, preenchendo e enviando este
formulário:
www.maine.gov/sos/cec/elec/upcoming/pdf/absballot1120.pdf
• Online até às 17h do dia 29 de outubro usando o formulário em:
https://apps.web.maine.gov/cgi-bin/online/AbsenteeBallot/index.pl
Esteja ciente de que esperar até esses prazos podem não permitir
tempo suficiente para que sua cédula chegue até você pelos correios ou
para devolvê-la pelos correios.
Um membro de sua família imediata pode solicitar uma votação para
você. Ligue para o secretário municipal para obter mais informações.
Os militares uniformizados e os eleitores estrangeiros têm instruções
diferentes. Siga as instruções do Secretário de Estado do Maine aqui
www.maine.gov/sos/cec/elec/voter-info/uocava.html
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Votação de ausente
Se você for um eleitor com uma deficiência que torna difícil para você
usar uma cédula de papel, você pode solicitar uma cédula de ausência
acessível em:
https://apps.web.maine.gov/cgi-bin/online/AbsenteeBallot/index.pl

O que eu faço com minha cédula de ausência?
• Preencha a cédula.
• Coloque-o no envelope especial e assine o envelope.
• Seja cuidadoso! Muitas pessoas se esquecem de assinar o
envelope.
• Devolva sua cédula ao escritório do Secretária Municipal até as 20h
no dia da eleição:
+ Você pode devolver sua cédula por correio; faça isso pelo 		
menos uma semana antes no caso de atrasos.
+ Você ou um parente imediato pode entregar sua cédula 			
pessoalmente quando a sua prefeitura está aberta.
+ Muitas vilas e cidades terão caixas de depósito seguras fora 		
da prefeitura, que estará acessível mesmo quando o escritório
estiver fechado.
Alguém que não faz parte da sua família pode devolver a cédula para
você, mas você precisará de duas testemunhas para assinar o envelope.
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Votação de ausente
Como solicito uma cédula de ausente após sexta-feira, 30 de
outubro?
Para obter uma cédula de ausente após a sexta-feira anterior à eleição,
ligue ou vá pessoalmente à prefeitura, ou ao escritório administrativo da
sua cidade, e preencha um formulário especial.
Sua inscrição deve incluir um dos seguintes motivos:
• Você estará fora da cidade inesperadamente todo o dia da eleição.
• Você tem uma deficiência.
• Você mora em uma ilha e não pode chegar ao local de votação no
dia da eleição.
• Você está doente e não pode sair de casa ou das instalações de
tratamento.
• A prefeitura da sua cidade ou o escritório administrativo do seu
município deve receber sua cédula de ausência até as 20h00 no dia
da eleição; dia 3 de novembro de 2020.
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Candidatos presidenciais | DESCRIÇÃO
PRESIDENTE
DOS ESTADOS
UNIDOS
Prazo (anos para servir): 4
anos
Salário: $400,000

Votação de escolha
classificada
Os eleitores do Maine usarão
a votação por escolha
classificada para classificar
seus candidatos presidenciais
preferidos na eleição geral na
terça-feira, 3 de novembro.
Você não precisa classificar
todos os candidatos se tiver
certeza de sua primeira
escolha. Consulte as PÁGINAS
16-17 para saber como
usar a votação por escolha
classificada. Visite a PÁGINA
18 e cheque um modelo de
cédula.

O presidente é o Chefe do Executivo do governo dos
EUA e o Comandante-Chefe de todas as forças militares.
Como Chefe do Executivo, o Presidente: faz cumprir as
leis, tratados e decisões judiciais, desenvolve políticas
federais, prepara o orçamento nacional e nomeia
funcionários federais.
O presidente também aprova ou veta atos do Congresso
e concede perdões. Como Comandante-Chefe, o
presidente tem autoridade para enviar tropas para o
combate. A Constituição e a lei federal descrevem os
poderes do presidente.
A eleição do Presidente dos Estados Unidos é uma
eleição indireta. O voto popular escolhe delegados
ou eleitores para o Colégio Eleitoral, que elege
o Presidente. O Colégio Eleitoral conta com 538
delegados. Os estados têm um delegado para cada
membro do Congresso. Os estados têm dois delegados
para seus dois senadores e um para cada membro da
Câmara dos Representantes (com base na população do
estado). Maine tem quatro delegados.
O presidente deve ter pelo menos 35 anos, ser cidadão
nato dos Estados Unidos e ter vivido nos Estados
Unidos há pelo menos 14 anos.

OS CANDIDATOS: Há cinco candidatos presidenciais na cédula eleitoral de Maine.

JOE BIDEN
Democrat

ROQUE DE LA
FUENTE
Alliance Party

HOWARD
HAWKINS
Green
Independent
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Libertarian
TRUMP
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Candidatos ao senado | DESCRIÇÃO
SENADOR
DOS ESTADOS
UNIDOS
Prazo (anos para servir): 6
anos
Salário: $174,000

Votação de Escolha
Classificada
Os eleitores do Maine usarão
a votação escolhida para
classificar seus candidatos
preferidos ao Senado dos
EUA na eleição geral na
terça-feira, 3 de novembro.
Você não precisa classificar
todos os candidatos se tiver
certeza de sua primeira
escolha. Consulte as PÁGINAS
16-17 para saber como
usar a votação por escolha
classificada. Visite a PÁGINA
18 e cheque um modelo de
cédula.

Os senadores escrevem e aprovam leis. Eles
dividem esse trabalho com a Câmara dos
Representantes. Eles pesquisam questões de
importância nacional e realizam audiências
públicas. O Senado aprova tratados com
outros países. Eles também aprovam membros
do gabinete, juízes federais e embaixadores
estrangeiros que são escolhidos pelo presidente.
Os cidadãos de cada estado elegem dois
senadores que representam todo o estado. Eles
servem por 6 anos. Os eleitores podem eleger um
senador quantos mandatos eles por quiserem.
O Senado é composto por 100 membros, dois
de cada estado. A cada dois anos, um terço
do Senado é eleito. Os senadores devem ter
pelo menos 30 anos de idade, ser cidadãos dos
Estados Unidos há pelo menos nove anos e ser
residente no estado que o senador representa no
momento da eleição.

OS CANDIDATOS: Há quatro candidatos de Maine ao Senado dos EUA neste
ano eleitoral.

SUSAN COLLINS
Republican

SARA GIDEON
Democrat

MAX LINN
Independent
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Candidatos à câmara dos EUA | DESCRIÇÃO
REPRESENTANTES
DE LOS ESTADOS
UNIDOS
Prazo (anos para servir): 2 anos
Salário: $174,000

Votação de Escolha Classificada
Os eleitores do Maine usarão
a votação escolhida para
classificar seus candidatos
preferidos na Câmara dos EUA
na eleição geral na terça-feira, 3
de novembro.
Você não precisa classificar
os dois candidatos se tiver
certeza de sua primeira escolha.
Consulte as PÁGINAS 16-17 para
saber como usar a votação
por escolha classificada. Veja a
PÁGINA 18 para um modelo de
cédula.

Membros da Câmara dos Representantes
escrevem e aprovam as leis do país. Eles
compartilham este trabalho com senadores.
Eles pesquisam questões de importância
nacional e realizam audiências públicas.
Projetos de lei que arrecadam dinheiro para
qualquer programa de governo começam na
Câmara e também devem ser aprovados pelo
Senado.
Os Estados Unidos estão divididos em 435
distritos congressionais. Os distritos são
baseados no número de pessoas do estado.
Cada estado tem pelo menos um membro da
Câmara dos Representantes. Maine tem dois.
Todos os membros da Câmara são eleitos
em anos pares. Os eleitores podem eleger
um Representante para quantos mandatos
quiserem. Os representantes dos EUA devem
ter pelo menos 25 anos de idade, ser cidadão
dos Estados Unidos há pelo menos 7 anos e
ser habitantes do estado em que atuam.

OS CANDIDATOS: Há dois candidatos à Câmara dos Estados Unidos na votação
do Maine

HOUSE DISTRICT 1 HOUSE DISTRICT 1
JAY ALLEN
CHELLIE PINGREE
Republican
Democract

HOUSE DISTRICT 2 HOUSE DISTRICT 2
DALE CRAFTS
JARED GOLDEN
Republican
Democrat
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SOBRE A LIGA DE MULHERES ELEITORAS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO
MAINE (THE LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF MAINE EDUCATION FUND)
O Fundo de Educação da Liga das Eleitoras do Maine realiza serviços
eleitorais e atividades de educação cidadã. É uma organização educacional
não partidária e sem fins lucrativos que:
• Desenvolve a participação do cidadão no processo democrático.
• Estuda questões-chave da comunidade em todos os níveis de governo
de forma imparcial maneira.
• Permite que as pessoas busquem soluções positivas para questões de
políticas públicas por meio de educação e gestão de conflitos.
As doações para o Fundo de Educação da LMEFEME (LWVME), por ser uma
organização 501 (c) (3), são dedutíveis nos impostos quando permitido por
lei.
A Liga das Mulheres Eleitoras de Maine é uma organização política
apartidária que incentiva a participação informada e ativa no governo,
trabalha para aumentar a compreensão das principais questões de políticas
públicas e influencia as políticas públicas por meio da educação e da defesa
de direitos. Nunca apoiamos ou nos opomos a qualquer partido político ou
candidato.
As doações para a Liga das Eleitoras do Maine não são dedutíveis de
impostos.
A Liga não é só para mulheres! Qualquer pessoa que apoie a missão da Liga
é bem-vinda como membro.
Junte-se à Liga das Eleitoras do Maine online em: lwvme.org/join
lwvme.org
info@lwvme.org			
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