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REQUERIDO: Estado de Rhode Island     N. CASO:      EE- 3757 
SINDICATO:   Sindicato Dos Empregados,  De Serviço,  

                                      Distrito 1199 Nova Inglaterra 

 
Segue anexo a cédula de voto secreto, bem como 3 (três) envelopes para seu uso no processo de 
votação da eleição, para determinar se os empregados descritos no Edital desejam ser representados 
para negociação coletiva por: 

Instruções aos Eleitores 
 

1. Leia a cédula cuidadosamente. Marque sua cédula em segredo. 
2. Expresse a sua escolha por marcar um “X” em um (1)  quadrado somente. 
3. Não assine o seu nome ou marque a cédula exceto quando o “X” for exigido. 
4. Dobre a sua cédula em três partes (três) e coloque a cédula em um envelope pequeno marcado 

“Envelope de Cédula Secreta “e sele o envelope. (NÃO ASSINE O ENVELOPE) 
5. Uma vez selado, pegue o “Envelope de Cédula Secreta “e coloque-o dentro do envelope marcado 

“Imprimir/Assinatura/Assinatura/Endereço, “sele o envelope, e preencha a frente do envelope com o 
seu nome por extensor, assinatura e endereço. 

6. Ao selar e assinar o envelope "Imprimir Assinatura/Assinatura/Endereço", coloque esse envelope no 
envelope de postagem pré-pago final rotulado com o nome e endereço do "Conselho de Relações 
Trabalhistas do Estado de Rhode Island", selar o envelope e enviar (VOCÊ DEVE USAR ESTES 
ENVELOPES OFICIAIS, CONFORME INSTRUÇÕES, PARA QUE A SUA CÉDULA SEJA CONTADA COMO 
UMA CÉDULA VÁLIDA) 

7. Se você estragar sua cédula ou tiver alguma dúvida ou problema, entre em contato com a 
Administrador do Conselho pelo e-mail thomas.hanley@rislrb.ri.gov para obter mais instruções sobre 
como proceder. 
 
Cédulas recebidas no escritório do Conselho Estadual de Relações Trabalhistas de RI até as 15h00,            
de 9 de agosto de 2022, serão aceitos para fins de contagem sujeitos à resolução de eventuais 
impugnações ou objeções. Você é aconselhado a enviar sua cédula até de 2 de agosto de 2022. 
 
Os representantes do Conselho Estadual de Relações Trabalhistas de RI verificarão e contarão as 
cédulas (ou por Conferência Remota Zoom (Veja as informações da reunião Zoom abaixo) às 10h            
em 9 de agosto de 2022. O Requerido e a organização de funcionários ( s) cada um pode designar um 
observador de acordo com as Regras e Regulamentos da Diretoria 465-RICR-10-00-1RICR-10-00-1-1. 

http://www.rislrb.ri.gov/
mailto:thomas.hanley@rislrb.ri.gov
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14(F) - Notificação do Observador: Quem Pode Observar; Papel dos Observadores para o propósito de 
observar a contagem dos votos. 
 
O Conselho Estadual de Relações Trabalhistas de RI tratará de todas as cédulas por correio de forma a 
preservar o processo de votação secreta. O Conselho deverá colocar qualquer cédula contestada em 
um envelope de cédula contestada antes da colocação na urna. A contagem dos votos será feita de 
acordo com as Regras e Regulamentos da Diretoria 465-RICR-10-00-1-RICR-10-00-1-1. 14(S)(5) - Recibo 
de Voto; Verificação; Apuração de Cédulas. 
 
O Conselho Estadual de Relações Trabalhistas de RI documentará o resultado e a condução da eleição 
após a contagem dos votos, bem como quaisquer contestações ou objeções à eleição. 
 

LINK:  https://us02web.zoom.us/j/82814225860?pwd=YlpXWWZRWkJ3ZTI5QmFyckVZT0U1QT09  

ID DA REUNIÃO:  828 1422 5860 
SENHA:  596461   
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