
  

Eleição AVISO DE ELEIÇÃO 
Supervisor    
FORMULÁRIO 11 SINDICATO LOCAL 251 
       
Está sendo realizada uma eleição por meio de voto secreto por correspondência para 7 delegados e 2 suplentes para a Convenção da IBT 2016.  Quando receber sua cédula, vote 
para no máximo 7 candidatos a delegado e no máximo 2 candidatos a suplente.  Para votar, assinale o quadrado à esquerda do(s) candidato(s) ou da chapa de sua escolha. 

INSTRUÇÕES PARA O ELEITOR: 

1. Vote para no máximo 7 candidatos a delegado e no máximo 2 candidatos a delegado suplente. 

2. É possível votar para uma chapa inteira. Em vez de votar para uma chapa, você pode votar para candidatos individuais, desde que o número total de votos a delegado e a 
delegado suplente não exceda o total a ser elegido. 

3. Para votar, assinale o quadrado (ou círculo) à esquerda de cada candidato ou chapa de sua escolha. 

4. Ao assinalar o quadrado (ou círculo) da chapa, você terá votado para todos os candidatos individuais dessa chapa. 

Após votar, dobre a cédula (não destaque nenhuma parte) e coloque-a dentro do envelope marcado “Envelope com Voto Secreto”.  Lacre o envelope com voto secreto. Não 
coloque nenhuma marca identificável no envelope com o voto secreto. O uso desse envelope garante a confidencialidade do seu voto. 

Coloque o Envelope com Voto Secreto lacrado dentro do envelope para devolução, feche e envie-o pelo correio. As despesas de correio já foram pagas.  Não remova ou desfigure 
a etiqueta de envio que contém seu nome e endereço. Essa etiqueta deve estar visível para que o seu voto seja contado. 

APENAS AS CÉDULAS DEVOLVIDAS PELO CORREIO DOS EUA PARA A CAIXA POSTAL ATÉ ÀS 9H DO DIA 19/03/2016, SERÃO CONTADAS. 

Você receberá seu pacote com a cédula até 29/02/2016.  Se você não o receber até essa data, ou se rasurou ou perdeu a cédula, ou precisa de algum dos materiais que acompanham 
sua cédula, poderá solicitar uma segunda via entrando em contato com o Sindicato Local pelo telefone: 877-324-7655 
 
Nenhuma pessoa ou entidade deve limitar ou interferir no direito de voto de qualquer membro da IBT, incluindo mas não necessariamente limitado ao direito de 
determinar de forma independente como depositará sua cédula, ao direito de assinalar sua cédula em segredo e ao direito de enviar a cédula pelo correio por conta 
própria. Nenhuma pessoa ou entidade pode estimular ou solicitar que um membro da IBT assinale sua cédula na presença de outra pessoa ou que dê sua cédula a 
qualquer pessoa ou entidade para que assinale ou envie pelo correio. Qualquer violação a esta regra poderá resultar na desqualificação de um candidato que se beneficia 
da violação, na imposição das penalidades criminais sob lei federal e/ou outra consequência ou medida. 
 


