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GUIA DE  
PERGUNTAS ELEITORAL 
DE 2018 DE MASSACHUSETTS

Vote 6 de Novembro de 2018! As urnas estarão abertas às 
7:00am -8:00pm. Para encontrar o local de votação: wheredoivoteMA.org. 

Massachusetts terá votação antecipada para as eleições gerais estaduais. 
Para datas e locais, por favor contacte sua Cidade ou seu gabinete local: 
sec.state.ma.us/ele/eleclk/clkidx.htm

Votar no dia da eleição!  

6 de novembro

7:00am-8:00pm

NOV

6

PERGUNTA DE BOLETIM 
DE VOTO O BÁSICO O NOSSO APOIO

Pergunta 1:  
Iniciativa de Ley 
para Límites en 
la Asignación 
de Pacientes 
por Enfermera 
Certificada

like  Um Voto Sim  
estabeleceria limites de 
atribuição de pacientes 
para enfermeiros 
registrados que trabalham 
em hospitais.
 
dislike Um Voto Não faria 
nenhuma mudança às 
leis estatais que limitam 
atualmente somente as 
relações da enfermeiro(a) 
-à- paciente para unidades 
de cuidados intensivos 
mas não outras unidades 
médicas nos hospitais.

like Vote SIM
Definir limites máximos de pacientes prioriza a segurança 
do paciente sobre os lucros. Neste momento, as decisões 
sobre as atribuições dos pacientes são feitas por executivos 
hospitalares focados em reduzir custos e aumentar os lucros. 
Se aprovada, o tipo de paciente (por exemplo, um paciente 
durante o nascimento) ou unidade médica (por exemplo, 
unidades cirúrgicas) determinaria o limite do número de 
pacientes por enfermeiro registrado. A Comissão dos 
Regulamentos de Saúde reforçaria esta iniciativa.

Alguns apoiantes são: Associação de Enfermeiros de Massachusetts, MA 
Senior Action Council, Neighbor to Neighbor, Coalition for Social Justice, 
MA Jobs with Justice e MA Teachers Association.

safepatientlimits.org

Pergunta 2:  
Comissão 
Consultiva de 
Emendas à 
Constituição 
dos EUA sobre o 
uso de dinheiro 
na política

like  Um Voto Sim criaria 
uma Comissão de cidadãos 
voluntários de 15 pessoas 
para defender a criação 
uma nova emenda No. 28 
sobre gastos políticos e 
personalidade corporativa, 
especificamente para 
derrubar Citizens United.

dislike Um Voto Não não 
criaria esta comissão.

like Vote SIM
A riqueza concentrada e o poder ameaçam a integridade 
da nossa democracia. Criar uma Comissão Estadual para 
avançar uma emenda à Constituição dos EUA é um passo 
importante para combater um sistema político dominado por 
interesses monetários.

Oa apoiantes incluem: Maura Healey, Seth Moulton, Jim McGovern, 
MassVOTE, Common Cause - MA, MA Jobs with Justice, Represent.Us, 
Take Back Our Republic, e Our Revolution.

americanpromise.net/massachusetts

Pergunta 3:  
Anti-
discriminação 
de Identidade 
de Gênero

like  Um Voto Sim iria 
defender uma lei de 2016 
que proíbe a discriminação 
contra os nossos vizinhos 
e amigos transexuais em 
lugares públicos, tais como 
restaurantes, shoppings e 
hospitais.

dislike Um Voto Não revogaria 
a lei que proíbe a 
discriminação contra os 
nossos vizinhos e amigos 
transexuais em lugares 
públicos.

like Vote SIM
A lei actual protege os jovens transexuais e os adultos de 
assédio e discriminação em lugares públicos (restaurantes, 
lojas, hospitais, transportes públicos, etc.). Estas proteções 
existem há dois anos sem incidentes. Um voto “Sim” significa 
que estas proteções básicas permaneçam para que todas as 
pessoas sejam tratadas de forma justa, não importa quem 
elas sejam.

Apoiantes incluem: centenas de negócios pequenos grandes da 
Commonwealth, mais de 350 líderes de diferentes religiões, dezenas 
uniões locais representando milhares de famílias, numerosas 
organizações comunitárias (incluindo the Coalition for Social Justice, 
Neighbor to Neighbor, the Asian American Resource Workshop), the 
Massachusetts Chiefs of Police Association, The Massachusetts Coalition 
Against Sexual Assault and Domestic Violence, and the Patriots, Red 
Sox, Bruins and Celtics.

freedommassachusetts.org


