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OPINIÃO

EX-EMBAIXADOR DIZ QUE CHÁVEZ TEVE
MORTE CEREBRAL. GOVERNO NEGA.

JORGE A. BAÑALES/EFE

GUILHERMO Cochez (foto) foi destituído de seu cargo na OEA após
questionar a decisão de manter o mandato de Chávez mesmo sem posse.

O ex-embaixador do Pana-
má na OEA (Organização

dos Estados Americanos), Gui-
lhermo Cochez, afirmou ontem
que o presidente da Venezuela,
Hugo Chávez, teve morte cere-
bral. Em entrevista à CNN chi-
lena, o ex-diplomata afirmou
que Chávez está desconectado
de aparelhos desde o regresso
de Cuba e que foi transferido
para a Venezuela para que sua
morte não fosse anunciada em
solo cubano.

“Peço ao governo venezue-
lano que me desminta e mostre
Chávez. Assim se saberá o que
é verdade ou mentira”, afirmou
Cochez, que acredita que uma
farsa sobre o estado de saúde
do governante foi o motivo pe-
lo qual líderes de outros países

– como Evo Moralez (Bolívia),
Ollanta Humala (Peru) e Cris-
tina Kirchner (Argentina) –
não teriam sido autorizados a
visitá-lo. Ele questiona, ainda,
a foto em que o ex-mandatário
aparece lendo um jornal ao la-
do das filhas.

Cochez foi destituído do
seu cargo na OEA após ques-
tionar a decisão venezuelana
de manter o mandato de Chá-
vez mesmo sem posse. O Mi-
nistério de Relações Públicas
da Venezuela desmente a infor-
mação da morte cerebral e acu-
sou o ex-embaixador de cons-
pirar contra o governo.

MADURO DESMENTE – O vi-
ce-presidente da Venezuela,
Nicolás Maduro, declarou on-

tem na televisão que Hugo
Chávez está lutando por sua vi-
da enquanto continua o trata-
mento contra um câncer.

Ele pediu que os venezuela-
nos continuem rezando pela
saúde do presidente e perma-
neçam leais ao bolivariano. O
vice-presidente disse que Chá-
vez se dedicou de corpo e alma
ao trabalho na Venezuela.

O líder bolivariano não é
visto em público desde que via-
jou para Havana, em Cuba, pa-
ra passar pela última cirurgia,
em 11 de dezembro do ano
passado. O mandatário retor-
nou à Venezuela no dia 18 de
fevereiro deste ano e recebe tra-
tamento em um hospital mili-
tar em Caracas. (Cristiane Von

Appen com agências)

O Direito Autoral nas obras
fotográficas e o risco de lesão

ao Direito Autoral e ao Direito
de Imagem de terceiros.

A tualmente, com as novas fer-
ramentas disponibilizadas na in-
ternet, tem-se visto uma grande
difusão de fotos, amadoras e pro-
fissionais. Aplicativos ajudam
simples entusiastas da fotografia
a praticar cada vez mais a arte de
eternizar momentos através de
um clique.

N a contramão do lazer, muitos
profissionais adquirem o seu sus-
tento – e de suas famílias, através
da fotografia, comercializando-a
nos mais variados segmentos de
mercado, dando cor e vida a toda
e qualquer forma de expressão,
seja analógica seja digital.

M uitos profissionais sabem que
suas fotografias configuram uma
obra intelectual, e que, desta for-
ma, são elas protegidas pela Lei
no- 9.610/1998, conhecida com
Lei dos Direitos Autorais.

E ntretanto, muitos deles desco-
nhecem o fato de que as imagens
registradas em fotografia podem
lesar direito de terceiros, caso re-
produzidas sem autorização, mes-
mo estando expressa na Lei dos
Direitos Autorais a proteção às
“obras fotográficas” (Art. 7o-, in-
ciso VII).

É que, além das obras fotográfi-
cas, a Lei no- 9.610/1998 protege
outras obras intelectuais, além de
direitos individuais relacionados
ao uso de imagem de pessoas, cu-
jo desrespeito impinge ao viola-

dor consequências jurídicas tam-
bém previstas para a o caso das
obras fotográficas.

P ara melhor elucidar o caso,
imaginemos que um fotógrafo re-
gistre uma obra de arte e, logo de-
pois, comercialize esta fotografia
para uma agência de publicidade.
Caso a agência utilize esta foto-
grafia em qualquer campanha, de-
verá mencionar não só o nome do
fotógrafo como também o nome
do artista responsável pela cria-
ção da obra de arte registrada, sob
pena de estar violando o Direito
de Paternidade sobre a obra de ar-
te, ou seja, o Direito Autoral do
artista. Neste caso, tanto o fotó-
grafo quanto a agência poderão
ser responsabilizados a divulgar a
identidade do autor da obra plás-
tica e pagar indenização por da-
nos morais. Mas esta é apenas
uma parte dos direitos envolvi-
dos, de modo que a autorização
prévia e expressa dos titulares dos
direitos envolvidos é requisito es-
sencial para a tranquilidade para
o uso de obras intelectuais.

S alienta-se, assim, a importân-
cia dos fotógrafos e dos adquiren-
tes/usuários de obras fotográfi-
cas terem ciência de que o fato
das fotografias estarem protegi-
das não afasta a necessidade de
tomarem os devidos cuidados pa-
ra que não corram o risco de
eventual condenação cível por le-
são aos direitos autorais ou de
imagem de terceiros.

Etíope se torna primeira
mulher negra a vencer
concurso Miss Israel.
� Pela primeira vez na história,
Israel será representada no con-
curso Miss Universo por uma
mulher negra, Yitish Aynaw, uma
imigrante etíope de 21 anos. Ela
venceu quatro concorrentes no
concurso Miss Israel 2013 com
um discurso ousado no qual fa-
lou de sua paixão por Martin Lu-
ther King: “Lutou pela igualdade
e por isso estou aqui”, disse, pe-
dindo que o concurso em Israel
expresse a diversidade da socie-
dade israelense.

Piloto pulou de balão em
queda sem desligar gás,
diz ministro egípcio.
� O piloto do balão que caiu e
matou pelo menos 18 pessoas
no Egito esta semana teria pula-
do do veículo sem desligar a vál-
vula de gás, o que poderia ter
amenizado o incêndio. A denún-
cia foi feita pelo ministro da Avia-
ção Civil do Egito, Wael al-Maa-
dawi, segundo o site estatal Ah-
ram Gate.

Torcedor do Partizan
acusado por homicídio é
preso em Barcelona.
� A polícia espanhola prendeu
em Barcelona Djordje Prelic, tor-
cedor do Partizan, que foi conde-
nado na Sérvia a 15 anos de pri-
são pelo homicídio, em 2009, de
um torcedor do Toulouse (Fran-
ça). De acordo com a Direção
Geral da Polícia Nacional, Prelic
foi identificado em Barcelona ao
mostrar um passaporte da Re-
pública Checa, o que criou sus-
peitas. Após as investigações, foi
provado que sua verdadeira na-
cionalidade era sérvia e que o
passaporte era falso.

Embraer vence disputa
para fornecer 20 aviões à
Força Aérea dos EUA.
� A Embraer venceu a nor-
te-americana Hawker Beechcraft
em uma disputa para fornecer 20
aviões leves de apoio para a For-
ça Aérea dos EUA que serão uti-
lizados em missões no Afeganis-
tão, estreitando os laços de de-
fesa entre Brasil e EUA. A Em-
braer e sua parceira norte-ame-
ricana, Sierra Nevada, ganharam
o negócio de 428 milhões de dó-
lares, o primeiro da empresa bra-
sileira com o Exército dos EUA.

Maranhenses são presas
no México suspeitas de
fazer parte de seita.
� Duas irmãs maranhenses, de
28 anos e 19 anos, que estão
morando no México foram pre-
sas no país suspeitas de perten-
cer a uma seita religiosa que pra-
tica crimes de abuso sexual e
tráfico de pessoas. A mãe das
brasileiras, que mora no Mara-
nhão, soube da notícia da prisão
das meninas por uma outra mu-
lher, que se diz esposa do sus-
peito de ser o líder da seita, o es-
panhol Ignácio Gonzales.


