
POSSO VOTAR PESSOALMENTE?
Poderá votar pessoalmente em seu local de votação, das 6h00 às 20h00, no dia da eleição, 8 de junho. 
Serão feitas acomodações para eleitores com deficiências. Acesse Vote.NJ.Gov para ver o local de votação 
relacionado na página de Locais de Votação. 

COMO POSSO SOLICITAR UMA CÉDULA DE VOTO POR CORREIO?
Os eleitores registrados podem solicitar uma Cédula de Voto por Correio em uma das seguintes formas:

1...  Acesse a página de Voto por Correio no site Vote.NJ.Gov e faça o download do Requerimento da  
Cédula de Voto por Correio e imprima. Em seguida, envie o requerimento preenchido por correio ou  
entregue-o ao Oficial do Condado. Para receber a sua cédula no correio, ela deve ser recebida pelo  
Oficial do Condado até o dia 1º de junho.

2...  Preencha o requerimento pessoalmente com o Oficial do Condado até o dia 7 de junho às 15h00.  
Encontre os dados de contato do Oficial do Condado no site Vote.NJ.Gov.

COMO POSSO DEVOLVER UMA CÉDULA DE VOTO POR CORREIO?
É só VOTAR, ASSINAR, LACRAR, DEVOLVER. O modo de devolução é uma decisão sua. 

1...  Correio: Deve ser carimbada no dia 8 de junho às 20h00, ou antes, e ser recebida pelo Conselho  
Eleitoral do seu condado no dia 14 de junho ou antes.

2...  Urna de Votação Segura: Deposite-a em uma das urnas seguras do seu condado até as 20h00 do dia 8 
de junho. Os locais das urnas de votação podem ser encontrados no site Vote.NJ.Gov.

3...   Secretaria do Conselho Eleitoral: Entregue-a pessoalmente à Secretaria do Conselho Eleitoral do seu 
condado até as 20h00 do dia 8 de junho. Os dados de contato das Autoridades Eleitorais do Condado 
podem ser encontrados no site Vote.NJ.Gov.

OBS.: A sua cédula de voto por correio NÃO PODE ser devolvida ao seu local de votação nesta eleição.

COMO FAÇO PARA ME REGISTRAR PARA VOTAR?
É necessário fazer o registro até o dia 18 de maio para votar na Eleição Primária do dia 8 de junho de 
2021. Acesse o site Vote.NJ.Gov para registro de eleitores online ou para verificar o status de registro de 
eleitores.

ONDE OBTER MAIS INFORMAÇÕES OU AJUDA?
Para consultar mais detalhes e tirar dúvidas, acesse o site Vote.NJ.Gov, entre em contato com as autoridades 
eleitorais locais ou ligue para a Linha de Informação e Assistência ao Eleitor pelo telefone 1-877-NJ-VOTER 
(1-877-658-6837). 
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O que é preciso saber para votar na Eleição Primária de 8 de junho de 2021...

?
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Governador Phil Murphy 
Secretária de Estado Tahesha Way
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