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TODO CUIDADO É POUCO
Especialista em Direito Médico alerta para o 

perigo do uso de aplicativos como o Tik Tok 

por profissionais de Saúde. P. 2

FOTOS FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE NARTURISMO

COLÔNIA DE FÉRIAS PROMOVE A ECOLOGIA COM A GAROTADA. P. 2

NATURISTAS PEDEM MAIS 

Projeto de Lei que regulamentava policiamento na única praia para a prática no Rio foi 
rejeitado na Alerj e entidade diz que deputados foram preconceituosos. P. 3

SEGURANÇA EM ABRICÓ
DIVULGAÇÃO
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Uma colônia de férias com 
pegada ecológica e prevenção
Começa hoje a Ecolônia de Férias da Rio Ecoesporte, para crianças de 4 a 12 anos, no condomínio Barra Sul

DIVULGAÇÃO

A colônia de férias do Rio Ecoesporte é aberta a crianças com idade entre 4 e 12 anos e obedece às medidas sanitárias obrigatórias

N
esse ano atípico 
por causa da pan-
demia da Covid-19, 
as crianças foram 

obrigadas a ficar sem ativi-
dades e esportes, ou algo que 
pudesse distraí-los do estres-
se de ficar trancado em casa 
por conta do isolamento so-
cial. Mas o verão chegou, as 
medidas restritivas estão 
mais flexíveis e, mesmo sem 
ter aulas, há um clima de fé-
rias no ar. 

Por isso, a Rio Ecoesporte 
irá promover sua primeira 
‘Ecolônia de Férias’, come-
çando nesta segunda-feira 
(11), até o dia 29 de janeiro, 
nos horários de 9h às 12h e 
de 14h às 17h, no condomí-
nio Barra Sul, na Barra da 
Tijuca. A Ecolônia s é aberta 
apenas a crianças de quatro 
a 12 anos.

Na programação da co-
lônia haverá passeio com 
guia especializado em flora 
e fauna do Pantanal Carioca, 
além de uma visita ao parque 
ecológico da região. Nele, as 
crianças irão interagir com 
a natureza e aprender sobre 
ações sustentáveis e práticas 
esportivas. O projeto é uma 
parceria entre o condomínio 
Barra Sul e o Barra Balsas.

Segundo a organização, 
todas as medidas de biosse-
gurança serão aplicadas e as 
atividades realizadas acon-
tecerão em ambiente aber-
to. Os pequenos serão dividi-
dos em grupos menores, de 
acordo com a idade. A ideia 

é que crianças de quatro a 
sete anos formem um grupo, 
e as de oito a doze formem 
outro, onde todas possam 
desfrutar de um ambiente 
de aprendizado.

Para o professor e ges-
tor da Rio Ecoesporte, Sér-
gio Tavares, a virada do ano 
não significa o final da pan-
demia, porém, precisamos 
buscar alternativas seguras e 
que mantenham as crianças 

em atividade, contribuindo 
também para a saúde men-
tal delas.

“Desejamos que os pe-
quenos possam se divertir 
e aprender bastante sobre 
ecologia, neste espaço rico 
de vegetação. Que as crian-
ças possam aproveitar bons 
momentos com nossa equi-
pe”, comentou Sérgio.

SERVIÇO
Ecolônia de Férias
De 11 a 29 de janeiro
Local: Condomínio Barra 
Sul
I n f o r m a ç õ e s :  ( 2 1 ) 
99742-6155

Todas as medidas 
de biossegurança 
serão aplicadas 
e as atividades 
realizadas em 
ambiente aberto

Médicos 
precisam ter 
cuidado ao usar 
redes sociais
Especialista alerta para o risco de 
profissionais de Saúde ferirem a ética 

REPRODUÇÃO

O médico Sandro Trindade Benitez resolveu dançar no hospital com sua equipe para aliviar a tensão causada pela pandemia, em Campo Grande (MS)

As redes sociais já fazem par-
te do cotidiano das pessoas 
e a cada dia mais influência 
muitos aspectos da socieda-
de, especialmente a saúde. 
Facebook, Instagram, Twit-
ter e YouTube agora até o Tik 
Tok, não são mais novidades. 
A inovação está no modo 
como as redes são utilizadas. 
É fácil perceber que o impac-
to da mídia social já atinge 
clínicas médicas, principal-
mente, porque muitos pro-
fissionais aderiram a esses 
canais como forma de divul-
gar seu trabalho e de conso-
lidar sua marca.

Mas, o uso das mídias so-
ciais na área da saúde apre-
senta desafios. De acordo 
com a especialista em Di-
reito Médico e da Saúde e 
professora da faculdade de 
Medicina da PUC-Goiás, Ana 
Lúcia Amorim, é necessário 
que os médicos - em virtu-
de do código de ética -, to-
mem cuidado ao lidar com 
pacientes de maneira onli-
ne. “O que publicamos nas 

nossas redes gera impactos 
diferentes nas pessoas e só 
nós podemos controlar se 
isso é negativo ou positivo, o 
que não podemos esquecer é 
que estes profissionais pro-
movem saúde, segurança e 
vida e é isso que os pacientes 
precisam enxergar”, destaca.

CENSURA AO USO DO TIK TOK 
Um exemplo que a especialis-
ta cita é que ocorre que mui-
tos médicos têm sido cha-
mados perante a Comissão 
de Divulgação de Assuntos 
Médicos (CODAME) de seus 
Conselhos recebendo orien-
tações para não fazerem uso 
do Tik Tok (rede social chine-

nalista, prática vedada pelo 
Código de ética Médica e Re-
solução CFM nº 1.974/2011”, 
afirma.

MÉDICOS DANÇARINOS
Depois que Jason Campbell, 
médico residente em aneste-
sia da Universidade de Ciên-
cias e Saúde de Oregon, em 
Portland, nos Estados Uni-
dos, apareceu dançando a 

pretexto de se distrair e re-
laxar, muitos profissionais  
brasileiros resolveram ade-
rir à moda.

Um deles foi o médico 
Sandro Trindade Benitez, 
que resolveu dançar no hos-
pital para aliviar a tensão 
causada pela pandemia. Aos 
45 anos, ele é nutrólogo e to-
xicologista, está na linha de 
frente, ajudando no combate 
ao coronavírus no Hospital 
Regional Rosa Pedrossian, 
de Campo Grande (MS).

A atitude gerou curtidas 
mas também muitas críti-
cas. “Tenho um programa e 
comecei a fazer vídeos para 
atingir o maior número pos-
sível de pessoas”, contou ele 
em entrevista ao site Campo 
Grande News.

sa de vídeos curtos de dubla-
gem), sob a alegação de que 
essa rede social não condiz 
com o comportamento que 
se espera de um médico.

“Porém, a não recomen-
dação do uso do Tik Tok não 
está expressa. Apenas o CRM 
de Rondônia emitiu um aler-
ta chegando a afirmar que 
constitui falta de ética anún-
cios em redes sociais onde 
médicos, utilizando-se da 
condição de médico, apare-
cem em situações indecoro-
sas, apresentando danças ou 
simulações”, afirma. 

Ela conta que entende que 
tais vídeos podem encurtar 
a relação médico-paciente 
sendo bastante úteis para 
facilitar o entendimento de 
informações importantes à 

sociedade, principalmente 
a depender do público-alvo, 
como crianças e adolescen-
tes. “Se a informação passa-
da tem conteúdo educativo 
e informativo, não vejo mo-
tivos para não usarem essa 
ferramenta de comunicação. 
As redes sociais têm sido uti-
lizadas de modo danoso à so-
ciedade com a proliferação 
de fake news, por exemplo, 
por que não utilizá-las para 
informações médicas de in-
teresse geral?”, questiona. 

A especialista porém, é ta-
xativa quanto ao uso deste 
tipo de ferramenta: “não re-
comendo o uso do Tik Tok ou 
qualquer outra rede social 
para assuntos médicos, pois 
há risco de ser entendido 
como publicidade sensacio-

Se a informação 
tem conteúdo 
educativo e 
informativo, não 
vejo motivos para 
não usarem 

Estes profissionais 
promovem saúde, 
segurança e vida 
e é isso que os 
pacientes precisam 
enxergar
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PRAIA DO ABRICÓ SOFRE COM
 FALTA DE POLICIAMENTO

Projeto de Lei que daria mais segurança a naturistas foi rejeitado por preconceito, denuncia entidade

P
ra ias  natur i s tas 
são áreas onde é a 
nudez social é per-
mitida. A praia do 

Abricó, única oficialmente 
naturista na cidade do Rio 
de Janeiro, vem sofrendo 
com falta de fiscalização e 
infraestrutura, o que pre-
judica a segurança de seus 
frequentadores. 

“A gente tava pedindo no 
Projeto de Lei é atuação po-
licial permanente. Que tives-
se lá dois policiais fazendo 
plantão em todas as praias 
de nudismo do Rio de Janei-
ro (estado), não só na Praia 
do Abricó. Mas nas praias 
que são oficiais daqui, que 
são Praia do Abricó, Praia 
Olho de Boi (Búzios), e Praia 
Brava de Cabo Frio”, conta 
Pedro Ribeiro, Presidente da 
Federação Brasileira de Na-
turismo (FBrN) e secretário 
da Associação Naturista de 
Abricó (ANA). Ele se refere 
ao Projeto de Lei 845/2015, 
que regulamenta a seguran-
ça nas praias naturistas, de 
autoria do  deputado Carlos 
Minc (PSB).

PRECONCEITO

Pedro Ribeiro ainda denun-
cia que preconceito é outro 
problema que incomoda os 
praticantes do Naturismo, 
inclusive onde não deveria 
existir. Segundo ele, no dia 
16 de dezembro de 2020, em 
sessão ordinária de votação 
do projeto de lei, várias pia-
das foram feitas por deputa-
dos da ala mais conservado-
ra da casa.

“O preconceito continua 
o mesmo, passaram cinco 
anos e o preconceito em rela-
ção ao Naturismo, continua. 
Ninguém sabe o que é”, diz 
o Presidente da federação, 
explicando que não teve per-
missão de explicar o propó-
sito Naturista e o projeto foi 
rejeitado por 24 votos contra 
e 22 a favor, e arquivado.

Pedro também ressaltou 
que o policiamento ajuda-
ria inibir falsos pessoas cujo 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

que é ilegal, é crime. Por isso 
precisaria ter um policiamen-
to permanente, para inibir 
esse tipo de comportamento. 
Um policiamento presente, 
ostensivo, como se faz em 
Copacabana, como se faz em 
várias outras praias”, revela.

PM DIZ QUE ATUA

Procurada pela redação, 
a Assessoria de Imprensa da 
Secretaria de Estado de Po-
lícia Militar informou que 
o policiamento na praia do 
Abricó é projetado em cima 
do acompanhamento das 
manchas criminais locais. 
A região, localizada entre 
Recreio e Grumari, é uma 
praia pequena, de acesso 
restrito aos praticantes do 
Naturismo, cujo número de 
frequentadores é menor em 
comparação a outros trechos 
de praia, e apresenta baixos 
índices de criminalidade. E 
que o policiamento no perí-
metro conta com equipes em 
viaturas e moto patrulhas, 
que circulam naquele trecho, 
além de receber o reforço em-
pregado na Operação Verão.

NOVA TENTATIVA

O deputado Carlos Minc, au-
tor do Projeto de Lei, disse 
que explicou os fundamen-
tos Naturistas, mas alguns 
deputados votaram contra, 
“alegando que estariam ti-
rando policiais de áreas onde 
havia necessidade deles, 
para deslocá-los para uma 
área onde iam ‘tomar conta 
de peladão’”. Minc reencami-
nhará o projeto para vota-
ção. “O projeto foi pro arqui-
vo ano passado. Mas esse ano 
eu vou reapresentar de uma 
forma mais clara, deixando 
claro que o projeto é, exclu-
sivamente, para colocar um 
cartaz e orientar”, diz. O de-
putado explicou ainda que 
a ideia é que policiais que já 
passam por aquela área fa-
çam a fiscalização da praia.

Falta de segurança e invasão de curiosos ameaçam frequentadores da única praia aberta à prática do Naturismo no Rio

comportamento é inapro-
priado, o que prejudica ba-
nhistas que estão com crian-
ças, e que seguem todas as 
regras do local. “São pessoas 
que frequentam a praia, e 
tem problemas de compor-
tamento. Se comportam de 
maneira que é totalmente 
contra os estatutos, as regras 
da filosofia Naturista, como a 
prática sexual, por exemplo, 

Precisaria ter um 
policiamento 
permanente, 
presente, ostensivo, 
como se faz em 
Copacabana e outras 
praias

PEDRO RIBEIRO, 
presidente da FBrN

Reportagem do estagiário Bruna Fernandes, 

sob supervisão de Marco Antonio Canosa
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