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Cliente residencial
Cambridge, MA

A Comissão Eleitoral de Cambridge 
está facilitando a eleição de 
acordo com a sua agenda.  

Vote antecipadamente por e-mail 
ou pessoalmente!

6 urnas eleitorais disponíveis 
para a Devolução de cédulas 

por correio

14 dias para o voto  
antecipado presencial 

3 locais de votação 
antecipada em Cambridge

Horário disponível no final  
de semana

(Apenas para eleitores de Cambridge)

1. Prefeitura: Perto da parte da frente do prédio localizado na  
795 Massachusetts Avenue

2. Morse School: Perto da entrada da frente do prédio localizado na  
40 Granite Street

Locais oficiais de urnas eleitorais

3. Sede da Polícia de Cambridge: Lado 
direito da frente do edifício localizado 
na 125 6th Street

4. Maria L. Baldwin School: Lado direito 
da Oxford Street Entrance do edifício 
localizado em 85 Oxford Street

5. Biblioteca O’Neill: Adjacente às 
escadas de entrada do edifício 
localizado na 70 Rindge Avenue

6. Coffon Building: Lado direito da  
frente do edifício localizado na  
51 Inman Street



VOTO 

ANTECIPADO 

AQUI

A Comissão Eleitoral de Cambridge está facilitando  
a eleição de acordo com a sua agenda.  

Vote antecipadamente por e-mail ou pessoalmente!

VOTE COM ANTECEDÊNCIA! VOTE PELOS CORREIOS!
Dia da eleição estadual, 8 de novembro

Período de votação antecipado presencial
De 22 de outubro a 4 de novembro

Confira para ver os horários e locais!

Registro eleitoral
Online: www.RegisterToVoteMA.com 
Se você não tiver uma carteira de motorista, precisará imprimir 
seu formulário de registro e enviá-lo para o Escritório da 
Comissão Eleitoral em 51 Inman St, Cambridge MA, 02139.

Pessoalmente: 
Comissão Eleitoral de Cambridge, 51 Inman Street, 
Cambridge, MA 02139 durante o horário comercial. 

No sábado, 29 de outubro, você pode se inscrever em qualquer 
um dos locais de votação antecipada das 9h às 15h ou na 
sede da Comissão Eleitoral das 9h às 17h.

Confira o status do seu 
Registro eleitoral 

www.RegisterToVoteMA.com
ou ligue para o escritório de Comissão 
Eleitoral no número 617-349-4361.  

 O prazo para se registrar ou fazer 
alterações no nome, endereço ou 

partido político é no sábado,  
29 de outubro.

GUIA DO VOTO ANTECIPADO DE 2022
NA CIDADE DE CAMBRIDGE



O que é voto antecipado?
O voto antecipado é uma oportunidade de votar antes do dia da 
eleição. Você pode votar pessoalmente ou pelo correio, e sua cédula 
será lançada para você no dia da eleição. O período de votação 
antecipada é estabelecido pela Lei Estadual de Massachusetts. 

Quem pode votar antecipadamente?
Qualquer eleitor registrado em Cambridge pode votar durante o 
período de votação antecipada! Ao contrário do voto a distância, você 
não precisa de uma desculpa ou motivo para votar antecipadamente! 

Onde posso votar antecipadamente?
Ao contrário do dia da eleição, você não tem local de votação 
designado. Você pode ir a qualquer um dos locais de votação 
antecipada de Cambridge informados abaixo. O escritório de 
Comissão Eleitoral localizado em 51 Inman Street NÃO serão um 
local de votação antecipada para a Eleição estadual.

ENTENDA O VOTO ANTECIPADO

VOTAÇÃO ANTECIPADA PRESENCIAL 

Quando posso votar antecipadamente?
O período de votação antecipada é de sábado, 22 de outubro a 
sexta-feira, 4 de novembro. Os horários variam de acordo com o dia, 
confira a programação abaixo. 

E se eu quiser votar no dia da eleição?
Se você não votar antecipadamente, ainda poderá votar no local  
de votação designado no dia da eleição. 
AVISO QUE O SEU LOCAL DE VOTAÇÃO PODE TER SIDO ALTERADO. 

Você receberá uma notificação de voto com seu local designado 
antes do dia da eleição ou você pode procurá-lo em  
www.cambridgema.gov/pollinglocations. 
As urnas estarão abertas das 7h às 20h na terça-feira, 8 de novembro. 
Você só pode votar uma vez - se você votar antecipadamente, não 
poderá votar no dia da eleição. 

Biblioteca principal – 449 Broadway
Departamento de Água de Cambridge - 250 Fresh Pond Parkway
Valente Library – 826 Cambridge Street, Entrada lateral na Berkshire Street

O escritório de Comissão Eleitoral, localizado em 51 Inman Street NÃO será um local de votação antecipada nas 
primárias estaduais. Os eleitores devem ir a um dos locais designados de votação antecipada listados acima.

Locais de votação antecipada presencial 

SÁB DOM SEG TER QUA QUI SEX
22 DE OUTUBRO 23 DE OUTUBRO 24 DE OUTUBRO 25 DE OUTUBRO 26 DE OUTUBRO 27 DE OUTUBRO 28 DE OUTUBRO

9 A.M. - 3 P.M. 9 A.M. - 3 P.M. 8:30 A.M. -  
8 P.M.

8:30 A.M. -  
5 P.M.

8:30 A.M. -  
5 P.M.

8:30 A.M. -  
5 P.M.

8:30 A.M. -  
12 P.M.

29 DE OUTUBRO 30 DE OUTUBRO 31 DE OUTUBRO 1 DE NOVEMBRO 2 DE NOVEMBRO 3 DE NOVEMBRO 4 DE NOVEMBRO

9 A.M. - 3 P.M. 9 A.M. - 3 P.M. 8:30 A.M. -  
8 P.M.

8:30 A.M. -  
5 P.M.

8:30 A.M. -  
5 P.M.

8:30 A.M. -  
5 P.M.

8:30 A.M. -  
12 P.M.



Dúvidas?

Visite o site de votação antecipada em 
www.CambridgeMA.gov/EarlyVoting 

Ligue para o escritório de Comissão Eleitoral no número 617-349-4361
Envie e-mail para elections@cambridgema.gov

VOTAÇÃO ANTECIPADA PELOS CORREIOS

Acompanhe sua cédula online!
www.TrackMyBallotMA.com

1.
Baixe um formulário de inscrição  
www.MailMyBallotMA.com ou envie um pedido 
por escrito de uma cédula com o seu nome, 
o endereço em Cambridge, o endereço para 
onde deseja enviar sua cédula e sua assinatura. 
Eleitores não inscritos também devem indicar 
qual cédula de partido desejam. 
Se você estiver registrado no partido 
Democrata ou Republicano, poderá votar 
apenas na cédula de um dos partidos. 
Se você não estiver inscrito (comumente 
chamado de independente), poderá 
escolher uma cédula do partido para votar 
na primária e permanecer sem inscrição. 

2.
Envie sua inscrição assinada por e-mail, fax ou 
correio. Se você estiver enviando sua inscrição 
por e-mail, precisará assiná-la de uma maneira 
que possa ser comparada à sua assinatura por 
escrito. São aceitáveis assinaturas eletrônicas, 
inscrições digitalizadas e fotos de inscrições. 
Assinaturas digitadas não são aceitas. 
E-mail: elections@cambridgema.gov
Fax: 617-349-4366
Correio: Comissão Eleitoral de Cambridge, 
51 Inman Street 
Cambridge, MA 02139

3.
Opções para devolver sua cédula:
• Devolva a cédula por correio usando o 

envelope com postagem paga fornecido 
com sua cédula

• Devolva o envelope de cédula lacrado a 
um oficial eleitoral em um local designado 
de votação antecipada durante o horário 
prescrito de votação antecipada

• Entregue sua cédula em qualquer uma das 
seis (6) urnas localizadas em Cambridge. 
As localizações das urnas estão listadas na 
última página deste guia. As urnas estão 
disponíveis das 7h às 20h todos os dias 
até o dia da eleição na terça-feira, 8 de 
novembro, às 20h.

Prazo para solicitar uma cédula: Terça-feira, 1º de novembro às 17h. 
A Comissão Eleitoral recomenda a inscrição o mais cedo possível para garantir a entrega atempada. 

Prazo máximo para depositar as cédulas na urna ou devolvê-las pessoa: Terça-feira, 8 de novembro às 20h.
As cédulas enviadas por correio devem ter o carimbo postal com data do Dia da Eleição ou anterior e serem recebidas pelo 
escritório do Comitê Eleitoral até o Sábado, 12 de novembro às 17h.

Prazos importantes 


