
GUIA DE PERGUNTA DO ELEITOR  PARA  
ELEIÇÃO EM MASSACHUSETTS 2016 

VOTE NO DIA DAS ELEIÇÕES: 
TERÇA-FEIRA, 8 DE NOV.

Votações estarão abertas das 7:00 as 20:00. Para encontrar o teu local de voto vá  ao www.wheredoivotema.
org. Este ano, Massachusetts vai introduzir Votação  Antecipada nas eleições gerais em todo o Estado. Para mais 
informações sobre datas e locais, por favor contate o representante do seu serviço local no:  https://www.sec.
state.ma.us/ele/eleclk/clkidx.htm

Um voto SIM permitiria a existência de 
um segundo salão  de jogos no Estado 
de Massachusetts. 

Um voto NÃO manteria a lei atual 
permitindo 1(um) salão de jogos no 
Massachuse

Um voto SIM permitiria ao Conselho 
Estadual da Educação Elementar e 
Secundária aprovar até  12 escolas 
charters ou o aumento de inscrições 
anuais  nas atuais escolas charters. 

Um voto NÃO não mudaria o numero  
de escolas charters permitidas  pelo 
Conselho da Educação Elementar e 
Secundaria . 

Esta medida  é  apoiada por  Eugene McCain, 
corretor e empreendedor imobiliário. McCain 
tem um acordo para comprar a propriedade 
casa- móvel, no parkway -  pista de corrida 
em Revere, MA do Suffolk Downs. McCain 
também está considerando a construção  de 
um hotel, um mix de desenvolvimento e casino 
de jogos  como parte da sua proposta de 
desenvolvimento.  

Apoiantes afirmam que Charter Schools : 1) são 
escolas publicas com um histórico comprovado na 
erradicação do insucesso escolar com a extensão 
de dias letivos,  aumento de atenção especial e 
um ensino de qualidade. 2) tem cerca de  33,000 
estudantes nas listas de espera 3) charter schools 
nao prejudicam as escolas distritais. O fundo da 
educação e atribuido ao aluno e não a escola. 
Apoiantes e financiadores incluem  Gov. Baker, 
John Kerry – US Sec of State -, Families for 
Excellent Schools, Alliance for Business Leadership, 
Democrats for Education Reform, executives at Bain 
Capital, Fidelity Investments, Baupost Group hedge 
fund e private equity companies. 

Opositores afirmam que :  1) charter schools retiram 
fundos das escolas publicas com os seus custos 
operacionais com transportes e   fornecimento 
de energia elétrica, gás e á gua, enquanto que o 
financiamento dos custos para as escolas distritais 
se mantém. De acordo com os opositores em 2016 
foram  desviados $400M (quatrocentos milhões de 
dolares)  das escolas publicas e se esta medida for 
aprovada haveria um acréscimo de mais $100M( 
cem milhões de dolares) sobre aquele montante.  2) 
As Taxas de suspensao nas Escolas Charters são as 
mais elevadas do Estado visto que elas não acolhem 
novos alunos.  3) As Escolas Charters não acolhem 
muitos Estudantes Aprendizes da Lingua Inglesa ( 
ELL students) ou alunos com necessidades especiais. 
De entre os que apoiam o  “Save Our Public 
Schools”( Salve as nossas Escolas Publicas)  temos :  
Massachusetts Teachers Association, NAACP, Jewish 
Labor Committee, AFL-CIO, Massachusetts Education 
Justice Alliance e Citizens for Public Schools. 

Na opinião dos opositores Plainridge Park ( que 
já é  um casino de jogos), Brockton Fairgrounds 
( que  é candidato a  casino resort) e Suffolk 
Downs, em Revere MA, são os únicos sítios 
que realmente combinam com o estado de 
Massachusetts para a construção  de casino 
de jogos . Opositores inclui No East Casino, um 
grupo formado em 2012 para opôr a construção 
de casino em Suffolk Downs.

Pergunta 1: 

Expansão  de 
Máquinas 
de Jogos

Pergunta 2: 

Expansão de Escolas 
Charters

Pergunta (de acordo 
com a ordem de votação) Noções  Básicas O que dizem os defensores O que dizem os opositores



Um voto SIM proibiria a venda de ovos, 
carne  de vitela ou de porco de um 
animal de fazenda “ confinado de uma 
forma cruel”.

Um voto NÃO nao mudaria a venda de 
ovos, carne de vitela ou de porco. 

Um voto SIM legalizaria maconha para 
uso recreativo por aqueles maiores de 21 
anos de idade. 

Um voto NAO nao mudaria atuais leis do  
Estado quanto a venda, cultivo ou posse 
de maconha.

Um voto SIM criaria uma pequena sobretaxa 
nas contas de imposto de propriedade 
local,  que sera depois compensada pelo 
fundo fiduciario estadual para apoiar 
cada cidade ou vila, a qual se aplica, na 
criação/ preservação de habitação a precos 
acessiveis, na preservação historica e 
melhoria de espaços abertos. 

Um voto NÃO, nao mudaria o imposto de 
propriedade e nao influenciaria os fundos 
estaduais.

Apoiantes asseguram que a lei  : 1)  prevenira que 
os animais de fazenda sejam amontoados em 
pequenas jaulas ; 2)nao afetara ovos em estado 
liquido ( ovos fora da casca) e nao afetara nenhuma 
comida que contem ovos, carne de vitela ou de 
porco como ingredientes. Os apoiantes tambem 
concordam que amontoar dezenas de milhares de 
animais em pequenas jaulas contribuem para a 
propagacao de doencas. Apoiantes desta questao 
englobam organizações tais como:  Humane 
Society, MA Sierra Club, MSPCA, Zoo New England, 
pequenas fazendas e  veterinarios particulares. 

De acordo com os apoiantes a legalização de maconha 
iria: 1) acabar com a venda ilegal de maconha, 
2) acabar com um sistema , que acreditam, tem 
criminalizado ao inves de fazer com que os cidadãos 
cumpram as leis, 3) gerar mais receitas atraves de 
impostos  e 4) extinguir a venda de maconha nas 
ruas. Esta proposta de lei criaria uma “ comissão de 
Controle de Canabis “ nomeada pelo Tesouro do Estado 
para inspecionar as vendas, o cultivo e os produtos. 
A estes apoiantes,  inclui tambem”Marijuana Policy 
Project” , um grupo nacional que tem financiado outras 
iniciativas semelhantes. 

Apoiantes afirmam que esta medida ajudará a estabilizar 
comunidades com : a construção de milhares de 
apartamentos a preços acessiveis , a restauração e 
melhoria de construções  historicas, o desenvolvimento 
e melhoria de espaços aberto. Afirmam tambem 
isenções  de impostos aos proprietarios de baixa renda, 
aos proprietarios seniores de renda baixa ou moderada , 
bem como, ao primeiro valor proprietario de  $100.000, 
quer residencial quer comercial.  Em media, cada eleitor 
pagaria aproximadamente $24 (Boston 1% sobretaxa). 
A porcentagem de sobretaxa só pode ser alterado pelos 
eleitores.  

Segundo os opositores  Massachusetts e um estado 
muito custoso para a prática de criação de animais 
pelo seu preço de terreno, seus regulamentos e alto 
custo de combustivel. A industria de ovo insiste que  
as jaulas não são crueis e disputa que ha um aumento 
de segurança  do risco alimentar nos ovos produzidos 
nas jaulas. Fazendeiros enfatizam que nao são  contra 
a produção de ovos fora das jaulas mas sim contra o 
mandato de que todos os ovos postos a venda sejam 
produzidos fora das jaulas. A lista dos opositores inclui 
: United Egg Producers, Massachusetts Farm Bureau 
Federation and Retailers Association of Massachusetts.

Adversarios afirmam que se maconha for legalizada: 
1) crianças terão maior acesso a maconha  2) 
dizem ainda que o Estado de Massachusetts ja 
legalizou a maconha para uso medicinal e ja 
substitui penalidade por posse de um onça ou 
menos de maconha com sancoes civis. Oposição 
e liderada por:  the Campaign for Safe & Healthy 
Massachusetts que e liderada pelo  Gov. Baker, 
Mayor Walsh – Boston and House Speaker DeLeo. 

Actualmente não ha nenhuma oposição  organizada 
para a questão numero 5. 

Pergunta 3: 

Condicoes dos 
Animais da Fazenda

Pergunta 4: 

Legalização, 
Regulamento e 
Tributação da 

Maconha

Pergunta 5: 
VOTE SIM! 

Ato de Preservacao 
da Comunidade 
Na votação secreta em 16 

cidades em todo Massachusetts 
includindo Boston, Chelsea e 

Holyoke. 
Endossado pela Mesa do Eleitor 

de Massachusetts 

Pergunta (de acordo 
com a ordem de votação) Noções  Básicas O que dizem os defensores O que dizem os opositores

Este guia do eleitor foi produzido pela mesa do eleitor de  Massachusetts, uma aliança não- partidária de organizações em todo Masachusetts . A mesa do eleitor de Massachusetts aprovou a questão numero 5. Para mais 
informações , por favor va ao http://www.mavotertable.org ou o correio eletronico l info@mavotertable.org. As informações foram adquiridas junto as seguintes fontes de noticias: Boston Globe, BallotPedia, Mass Live and 

campaign websites.


