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Cada infl uenciador, 

da sua maneira, dita 

tendências para seus 

seguidores

Saber eleger qual infl uen-
ciador representa os 
valores de uma empresa 

é uma missão difícil, porém 
mais difícil que isso é defi nir 
(à exaustão) as obrigações e 
deveres advindos desta parce-
ria. Na prática as negociações 
acontecem de um jeito fl uido, 
muitas vezes através de mero 
acordo verbal, ou simples tro-
cas de mensagens por correio 
eletrônico. 

Essa interação costuma 
ser remunerada em dinheiro 
ou via permuta de bens e 
serviços. Mas quem garante 
que o infl uenciador fará os 
posts prometidos, nos horá-
rios esperados e com as fotos 
combinadas? E se ele não fi zer? 
Quem poderá dizer que os 
produtos ofertados não passam 
de “presentes”, sendo mera 
liberalidade dele agradecer 
perante seu público.

Empresas responsáveis e 
preocupadas com sua imagem 
devem resguardar suas rela-
ções através de bons contra-
tos que defi nam: número de 
posts, processo para escolha 
das fotos, aprovação prévia do 
texto a ser postado, valor a ser 
pago, bem como o momento do 
pagamento e recolhimento dos 
impostos aplicáveis.

Além destas regras básicas 
negociais vale a pena garantir 

que o infl uenciador informe 
seu público sobre o acordo 
comercial existente com as 
partes, esclarecendo que 
determinado post não é uma 
opinião pessoal do Infl uencia-
dor, mas sim uma propaganda 
remunerada.

Justamente para cumprir 
esta recomendação, é que 
a ABRADI sugeriu o uso de 
algumas hashtags no post, 
tais como #promo e #publi. 
A falta de informação pode 
caracterizar propaganda in-
visível ou oculta, e até sofrer 
responsabilização civil com 
base no Código de Defesa do 
Consumidor (CDC).

É direito básico do consumi-
dor identifi car imediatamente 
a publicidade, devendo a 
empresa garantir “a proteção 
contra a publicidade enganosa 
e abusiva, métodos comer-
ciais coercitivos ou desleais 
(…)”.  Nos Estados Unidos 
já temos notícias de imposi-
ção de penalidades a alguns 
Infl uenciadores Digitais que 
não deixaram claro o vínculo 
publicitário de seus anúncios. 
É bem possível que o Brasil 
siga esta tendência.

São muitos questionamen-
tos para uma única resposta: 
apenas um bom contrato de 
parceria poderá deixar tudo 
esclarecido entre as partes, 
sem dúvidas. Como já dizia 
aquele velho ditado popular 
“o combinado não sai caro”.

(*) - É advogada do escritório Braga 
& Moreno.
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Muitas vezes, a devida atenção que ela merece fi ca em 
segundo plano.

Por isso, em comemoração ao Dia Mundial da Voz, celebrado 
ontem (16), o Dr. Domingos Tsuji, otorrinolaringologista do 
Hospital Paulista, aproveita para conscientizar o público sobre 
a importância dos cuidados com a voz.

Mas o que é a voz? - A voz é o som ou conjunto de sons gerados 
pelos seres humanos graças à interação do fl uxo de ar pulmo-
nar com o aparelho fonador. É um importante instrumento de 
comunicação e expressão de ações, desejos e emoções, dando 
vida às palavras e frases. Confi ra alguns hábitos para melhorar 
a saúde vocal:

 • Beba água - ao longo do dia, 7 a 8 copos de água, em pe-
quenos goles. Se estiver em ambientes com ar condicionado, 
reforce a hidratação para manter as cordas vocais limpas e 
úmidas;

 • Cuidado com a comida - Alguns alimentos são capazes 
de alterar a saúde vocal e uma alimentação saudável ajuda 
a prevenir o refl uxo, que é prejudicial à laringe e às cordas 
vocais;

 • Aqueça a voz - Se você sabe que vai falar durante um longo 
período de tempo, faça exercícios de aquecimento vocal e 
desaquecimento vocal;

 

• Não se automedique - Existem fármacos – como os 
anti-histamínicos, diuréticos, descongestionantes nasais e 
antidepressivos – que podem afetar a voz;

 • Evite usar roupas apertadas na zona do pescoço e cintura. As 
roupas apertadas junto da zona do pescoço e cintura limitam 
os movimentos necessários para a respiração e fonação;

 • Atenção à forma de falar - Fale suavemente, de forma 
pausada, respirando de modo adequado. Ações como gritar, 
por exemplo, devem ser evitadas, pois o impacto causado 
por um grito pode lesionar as cordas vocais;

 • Importante - Evite o uso de cigarros, principalmente du-
rante o período em que se encontra com rouquidão, pois a 

Vamos falar sobre a voz?
O que mais se encontra na internet e em revistas são dicas de como cuidar fi sicamente do seu corpo e 
manter um estilo de vida saudável. Mas já leu algo sobre cuidados com a voz?
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fumaça passa direto pelas cordas vocais ressecando a área 
e causando irritação.

As dicas acima são importantes para a prevenção de diversos 
problemas que podem afetar a voz, como: 
 • Disfonia – qualquer alteração na qualidade vocal, que deixa 

de ser normal, e passa a ter características como aspereza, 
fraqueza, soprosidade, instabilidade, etc. Geralmente é 
causada por abusos vocais ou maus hábitos, como consumo 
excessivo de álcool e cigarro, além de  falar e cantar dema-
siadamente sem realizar um preparo vocal adequado.

 • Rouquidão – é uma mudança na qualidade da voz, carac-
terizada pela presença de irregularidades, “rugosidade” e 
aspereza, geralmente acompanhada da sensação de falta de 
ar ao falar, podendo ser crônica ou aguda. Na grande maioria 
dos casos, está associada às doenças respiratórias (rinite, 
gripes, resfriados, etc.).

 • Câncer na laringe – ou tumor maligno da laringe é uma 
doença grave que atinge as cordas vocais ou qualquer outra 
estrutura da laringe. Como consequência, um dos sintomas 
mais presentes é a rouquidão. O diagnóstico em um estágio 
precoce (inicial) aumenta muito as chances de sucesso no 
tratamento, podendo chegar a mais de 95% de cura completa.

 • Refl uxo – o refl uxo gastresofágico é o retorno do ácido 
do estômago para o esôfago, podendo subir até a garganta, 
especialmente quando dormimos. Esta ocorrência pode 
causar sintomas como infl amações, irritações, rouquidão, 
dor, pigarro, sensação de “bola” presa na garganta e outros.

 • Laringite – infl amação da laringe e das cordas vocais, nor-
malmente ligadas a doenças respiratórias.

 • Calos e Pólipos – nódulos e lesões causadas por abuso vocal, 
que são geralmente tratadas com terapia da fala, repouso e, 
quando persistentes, com cirurgia.

Apesar de todas as orientações, alguns deslizes podem ser 
cometidos, mas não se desespere e tenha atenção. “Fique atento 
à sua voz e, caso tenha alguma alteração que não melhore em 
três semanas, procure um otorrinolaringologista para verifi car 
o que está ocorrendo. Quando detectado no início, até mesmo 
problemas vocais mais sérios podem ser tratados”, fi naliza o 
especialista em otorrinolaringologia do Hospital Paulista.

Fonte e mais infi ormações: (www.hospitalpaulista.com.br).

O papa emérito Bento XVI completou 92 anos de vida ontem 
(16), em um raro momento de holofotes desde o fi m de seu pon-
tifi cado, em fevereiro de 2013. Há menos de uma semana, uma 
revista alemã publicou um artigo de Joseph Ratzinger no qual ele 
afi rma que os escândalos de pedofi lia na Igreja são resultado da 
“liberdade sexual” defendida pelo movimento de maio de 1968.

“Entre as liberdades pelas quais a revolução de 1968 tentou 
lutar está a liberdade sexual desenfreada, que não se curva mais 
a qualquer norma”, defendeu Bento XVI, no momento em que 
Francisco se debate com inúmeros escândalos sexuais dentro 
do clero e tenta estabelecer medidas globais para combater esse 
fenômeno.

A tese gerou reações no mundo católico e levantou questiona-
mentos sobre qual deve ser o papel de um papa emérito na vida 
da Igreja. “O papado emérito é uma instituição nova que neces-
sita de regulação”, disse à ANSA o teólogo Massimo Faggioli, da 
Universidade Villanova, na Filadélfi a (EUA).

“Na cultura da informação, o papa emérito, se fi ca visível e 
intervém publicamente, se torna um problema, porque para mui-
tos não há diferença entre o verdadeiro papa e o papa emérito”, 
acrescentou. No último domingo (14), o Angelus de Francisco 
foi dedicado ao tema do “silêncio”.

“Nos momentos de obscuridade e grande tribulação, é preciso 
fi car em silêncio, ter a coragem de fi car em silêncio, mas desde 
que seja um silêncio não ressentido”, disse. O discurso foi inter-
pretado como uma resposta não a Bento XVI, mas sim às alas 
do clero, especialmente as ultraconservadoras, que usaram o 
artigo sobre pedofi lia de Ratzinger para atacar Jorge Bergoglio.

Francisco busca se manter distante dessas repercussões midi-
áticas e, na última segunda (15), visitou Bento XVI para lhe dar 
os parabéns e desejar feliz Páscoa, repetindo um encontro que 
já virou hábito no início da Semana Santa em seu pontifi cado 
(ANSA).

Bento XVI completa 92 anos
de volta aos holofotes

Papa Francisco visitou Bento XVI para lhe dar os parabéns e 

desejar feliz Páscoa.
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O presidente da Associação de Mora-
dores da Muzema, Marcelo Diniz, depôs 
ontem (16) na 16ª Delegacia de Polícia 
(16ª DP). Diniz, que chegou à DP por volta 
do meio-dia, acompanhado por duas ad-
vogadas, foi ouvido pela delegada titular, 
Adriana Belém, e deixou o local pouco 
antes das 18h.

Na saída, após quase seis horas de 

depoimento, ele deu apenas uma decla-
ração aos jornalistas e não respondeu a 
qualquer outra pergunta. “Já dei todos 
os esclarecimentos possíveis às autorida-
des e estou disposto a ajudar no que for 
possível. Estou muito sentido com tudo”, 
disse Diniz, antes de entrar no carro de 
suas advogadas.

A delegada Adriana Belém quer saber, 

entre outras coisas, qual o papel que as 
associações de moradores têm na comer-
cialização de imóveis irregulares na Mu-
zema e em outras áreas controladas pela 
milícia que atua na região.Até a tarde de 
ontem, foram retirados dos escombros dos 
dois edifícios que desabaram sexta-feira 
(12) os corpos de 16 pessoas. Ainda estão 
desaparecidos oito moradores (ABr).

Polícia ouve presidente da Associação de Moradores
da Muzema, no Rio de Janeiro

Nas proximidades da casa de 
US$ 10 milhões do fundador e 
CEO do Facebook, Mark Zu-
ckerberg, nos Estados Unidos, 
alguns desabrigados vasculham 
o lixo dos magnatas de São 
Francisco, na Califórnia, para 
sobreviverem. Entre tantos 
que dependem do desperdício 
dos ricos para viverem, o jornal 
norte-americano “New York 
Times” deu destaque ao militar 
veterano Jake Orta, de 56 anos, 
que vive somente a três quadras 
da mansão do criador da rede 
social Facebook.

Orta é natural do Texas e 
trabalhou por mais de 10 anos 
na Força Aérea dos Estados Uni-
dos. Após fi car a serviço em três 
países diferentes, quando voltou 
aos Estados Unidos, o ex-militar 
descobriu que sua esposa o havia 
deixado. A partir de então, ele 
entrou no alcoolismo e passou 
a morar na rua. Há cinco anos 
em São Francisco, Orta vive em 
uma habitação fi nanciada pelo 
governo norte-americano e tra-
balha como catador de lixo das 
residências que valem milhões 
de dólares, sempre procurando 
algo de valor para poder vender.

Segundo Orta, ele fi ca “es-
pantado” com as coisas que 
os magnatas de São Francisco 
jogam fora. Além disso, o militar 

veterano afi rmou “nunca saber o 
que vai encontrar”. Em apenas 
uma noite, o catador revelou que 
achou no lixo um par de calças 
jeans de uma marca famosa, com 
pouco tempo de uso, além de 
uma jaqueta preta praticamente 
nova e um tênis cinza da Nike.

O norte-americano ainda 
afi rmou que já encontrou um 
aspirador de pó, um secador de 
cabelo e uma máquina de café, 
tudo funcionando, além de uma 
pilha de roupas em bom estado 
de conservação. Em outra oca-
sião, Orta diz ter encontrado um 
iPad, três relógios de pulso e di-
versos celulares. De acordo com 
o catador, sua meta é conseguir 
ganhar por dia entre US$ 30 e 
US$ 40 com o que ele recupera 
nos lixos das milionárias casas.

A função de catador de lixo 
é ilegal na Califórnia, mas a lei 
raramente é aplicada e isso se 
tornou uma forma de ganhar 
dinheiro para as pessoas mais 
necessitadas. O blog Financial 
Panther, por exemplo, publicou 
uma matéria sobre como ganhar 
mais de US$ 1 mil vendendo 
itens encontrados em uma única 
lixeira na garagem de uma man-
são de um condomínio de luxo. 
Entre as peças havia uma mesa, 
cadeiras e roupas de marcas 
famosas (ANSA).

Desabrigados dos EUA 
dependem do lixo dos 

ricos para viver

Um homem passa por pertences de pesoas desabrigadas em 

Santa Ana Blvd., na Califórnia.

Philip Cheung/Washington Post


