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Montes Claros, 15 de setembro de 2019. 

 

Prezados Padres responsáveis pelas Paróquias dos  

Municípios de Montes Claros, Glaucilândia, Itacambira, Patis e Mirabela 

 

 Saudações de paz. 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, 317ª Zona Eleitoral, Montes 

Claros, solicitou da Arquidiocese o apoio à divulgação da campanha de utilidade 

pública “Recadastramento Eleitoral Biométrico Obrigatório”.  

 A biometria é obrigatória nas cidades acima indicadas. E quem não fizer o 

cadastramento biométrico terá o título de eleitor cancelado.  

 Cabe-nos como pastores do povo de Deus incentivar o recadastramento 

como ato de cidadania. Lembremo-nos de que sem o título não é possível votar e 

sem esse exercício fundamental do voto perdemos todos nós com o 

enfraquecimento da participação democrática.  

 Desta forma, como Arcebispo Metropolitano, indico que em todas as missas 

dos finais de semana 22, 29 de setembro e 6 e 13 de outubro em todas as 

comunidades, capelas e igrejas, seja dado o aviso que incentive as pessoas ao 

recadastramento. Nesse sentido sugiro o seguinte texto: 

 

O Tribunal Eleitoral de Minas Gerais solicitou a parceria da Igreja Católica para 

incentivar os cidadãos a fazerem o recadastramento eleitoral em razão do novo 

sistema de identificação biométrica. A biometria (reconhecimento das digitais na 

urna eletrônica) é agora obrigatória nos municípios de Montes Claros, 

Glaucilândia, Mirabela, Patis e Itacambira. Quem não fizer o recadastramento 

biométrico terá o título cancelado. Agende seu atendimento. Informações e 

agendamento pelo Disque-Eleitor 148. Lembre-se: o voto é uma expressão de 

cidadania em sintonia com o sentido da fé cristã que prima por uma sociedade 

organizada, justa e fraterna. 

 

 Agradeço o empenho de todos. Esse gesto seja sinal de nosso compromisso 

em trabalhar por uma sociedade justa e fraterna. 

 Com meu fraterno abraço, 

 

 

+ João Justino de Medeiros Silva 
Arcebispo Metropolitano de Montes Claros 

 


