
Dra. Evelyn Eisenstein 
CRM: 52 0017387-0  

CPF: 26877538749 

 

e-mail: evelynbrasil@hotmail.com 

Tel.: 21 99986-3795 

Rio de Janeiro, 15 de Abril de 2020 

Carta de Indicação de Propostas ao CGI 

Neste momento em que todos vivenciamos uma pandemia viral e onde a Internet 

assume um papel primordial na disseminação de informações ao público em geral, 

além de servir de ponte para a comunicação entre pares e a comunidade médica e 

científica, venho propor os seguintes itens à consideração de todos do Comite 

Gestor da Internet, caso eleita, como representante da Sociedade Brasileira de 

Pediatria e do terceiro setor:  

1- Participação de estudos e pesquisas que envolvam as tecnologias de 

informação e comunicação e o acesso em especial da população de crianças e 

adolescentes/jovens que representam um grupo significativo da população 

brasileira, com uso cada vez mais precoce de exposição às telas, em casa e nas 

escolas & universidades, em relação aos indicadores não só de segurança e 

privacidade na Internet, mas também de saúde e riscos comportamentais. 

2- Supervisão e monitoramento dos conteúdos compartilhados e 

desenvolvimento de estratégias que assegurem questões primordiais de vida 

e saúde de todos os envolvidos no trabalho e uso das tecnologias através da 

Internet.  

3- Construção da cidadania digital incluindo o foco na participação e 

protagonismo de crianças e adolescentes brasileiras, e os principais desafios 

no equilíbrio dos benefícios do uso da Internet, mas também da tendência 

dos problemas advindos e progressivos, já demonstrados através das 

pesquisas TIC KIDS ONLINE-Brasil nos últimos anos, e que tem servido como 

indicadores ao trabalho de envolvimento nesta mediação, tantos dos pais, 

mas também dos educadores e cuidadores, como os profissionais de saúde e 

pediatras.  

4- Interação multisetorial com os demais profissionais do CGI, principalmente 

com enfoque nas questões de saúde.  

 

Atenciosamente,  

 

Evelyn Eisenstein 

CRM 52-173870 

CPF: 26877538749 

 



Dra. Evelyn Eisenstein 
CRM: 52 0017387-0  

CPF: 26877538749 

 

e-mail: evelynbrasil@hotmail.com 

Tel.: 21 99986-3795 

Rio de Janeiro, 16 de Abril de 2020 

 

Carta de Motivação ao CGI, Comitê Gestor da Internet 

 

Venho por meio desta declarar o meu interesse em participar na eleição de 2020 do 

Comite Gestor da Internet, representando a Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP e 

o terceiro setor para assim compartilhar meus conhecimentos profissionais de 

atuação na área de saúde de crianças e adolescentes e de prevenção de riscos, e na 

regulação dos critérios de utilização da Internet no Brasil, além de proporcionar 

mais benefícios às famílias e à Sociedade em geral, e por ser importante atuar e 

interagir esforços para mais investimentos na construção da cidadania digital, 

inclusive através de materiais de educação em saúde e informações abrangentes e 

intersetoriais, à população brasileira.  

 

Atenciosamente,  

Evelyn Eisenstein 

CRM: 52-173870 

CPF: 26877538749 

SBP: 100695 
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