
Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2021

Aos conselheiros e diretores da Cemig Saúde

A ABCF, AEA e Sindieletro vêm solicitar o adiamento da discussão sobre a Política de Segurança da
Informação pautada para deliberação pelo Conselho Deliberativo na reunião de 10/02/2021.

Sabemos e apoiamos a preocupação com o tema de proteção e privacidade de dados pessoais
conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. É importante ressaltar que, conforme
descrito na própria  lei,  é um marco na proteção dos direitos fundamentais  de liberdade e de
privacidade  e  o  livre  desenvolvimento  da  personalidade  da  pessoa  natural.  Neste  sentido
queremos  apoiar  iniciativas  para  que a Cemig  Saúde  evolua em sua comunicação,  permitindo
acesso  seguro  as  informações  pessoais  e  sobre  as  demandas  dos  beneficiários,  através  de
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente e em linguagem de fácil compreensão. 

Mas  a  Política  de  Segurança  da  Informação,  pautada  para  a  próxima  reunião  do  Conselho
Deliberativo, trata também de informações estratégicas, e neste debate há que se ponderar sobre
outro  direito  fundamental  dos  participantes,  o  acesso  à  informação  que  é  garantido  na
Constituição Brasileira. A transparência é um dos pilares das melhores práticas de governança, e é
através dela que os beneficiários e suas entidades representativas poderão exercer o importante
papel de controle social.

A Cemig Saúde estampa seu compromisso com a transparência em sua missão, visão e valores, e
confirma este princípio em seu Código de Ética. Mas observamos que em vários itens da proposta
de  Política  de  Segurança  da  Informação  há  o  cerceamento  aos  conselheiros  de  exercer  a
responsabilidade de compartilhar com os beneficiários as informações da administração.

O sigilo e a transparência são faces da mesma moeda, e por isto propomos analisar conjuntamente
os parâmetros que norteiam a necessidade de sigilo de informações estratégicas e o dever de dar
publicidade às informações da gestão.

Para que não haja protelações, nos comprometemos a consultar os beneficiários e apresentar uma
proposta de Política de Transparência na Gestão até 07/05/2021, a tempo de entrar em pauta na
reunião do Conselho Deliberativo, agendada para 19/05/2021, para ser debatida conjuntamente
com a Política de Segurança da Informação.

Contamos com a compreensão de nossa justa reivindicação e com o apoio de todos na defesa das
melhores práticas de gestão na nossa Cemig Saúde. 

Atenciosamente,

ABCF – AEA-MG - Sindieletro


