EU VOTO.

MAIO DE

ELEIÇÕES GERAIS
As eleições provinciais serão no dia 9 de maio de 2017
Você pode votar se:
• tiver 18 anos de idade ou mais no dia 9 de maio de 2017
• for cidadão canadense e
• morar em British Columbia há no mínimo seis meses

Registro do eleitor
Para votar, você deve se registrar. Caso já não
esteja registrado, você também pode se registrar na
hora de votar. Lembre-se de levar os seus documentos de
identidade.

Seis dias de votação antecipada

Dúvidas?

A votação antecipada pode ser feita das 8h às 20h
(horário local) nos dias 29 e 30 de abril e de 3 a 6 de
maio. Todos os eleitores podem votar antecipadamente e
todos os locais de votação antecipada são acessíveis a
cadeira de rodas.

Para mais informações, visite o nosso website, ligue
gratuitamente para nós ou entre em contato com o
escritório do seu distrito eleitoral.

Dia da votação geral
O dia da votação geral é 9 de maio. A votação ficará
aberta das 8h às 20h (horário do Pacífico).

Para votar mais fácil

E se eu for viajar?

No dia da votação, leve o cartão Where to Vote
(Onde Votar) enviado por correio. Com ele, votar
fica mais fácil e mais rápido.

Vote no escritório do seu distrito eleitoral desde já
até as 16h (horário do Pacífico) do dia 9 de maio ou
peça para a Elections BC um pacote de voto por correio.

Você pode votar em qualquer local de votação da
província. A lista dos locais de votação está no cartão
Where to Vote (Onde Votar) e em elections.bc.ca/wtv.
Outra opção é ligar para 1-800-661-8683 para saber
onde há locais de votação próximos de você.

Como se tornar um candidato
Para receber um kit de nomeação caso pretenda se
candidatar, entre em contato com o escritório do
seu distrito eleitoral ou solicite online em elections.bc.ca.
Os kits de nomeação preenchidos devem ser entregues ao
diretor de eleições do seu distrito até as 13h (horário do
Pacífico) da terça-feira, 18 de abril de 2017.
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